
02.12.2018 - திருவருகைக்ைால முதலாம் ஞாயிறு 

 
மூன்றாம் ஆண்டு 

இன்கறய வாசைங்ைள் 

எரேமியா  33:14-16 

திபா  25:4-5ab. 8-9. 10,14 (பல்லவி:1b) 

ததசரலானி 3: 12-4: 2 

லூக்ைா 21: 25-28, 34-36 

 

திருப்பலி முன்னுகே: 

இன்று திருவருகைக்ைாலம் முதல் ஞாயிறு தினத் திருப்பலிகைக் 

கைாண்டாடுகின்ற ாம். நம் ஆண்டவரும், மீட்பருமான இறைசுவின் 

பி ப்பு விழாகவ அர்த்தத்றதாடு கைாண்டாட நம்கம உரிை முக யில் 

ஆைத்தம் கெய்ை அகழக்கும் ைாலமாை இக் ைாலம் அகமகின் து. 

ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்ை வருகின் ார் என்றும், அவர் பூவுலகை 

நீதியுடனும் றநர்கமயுடனும்  மக்ைளினங்ைளிகடறை  ஆட்சி கெய்வார் 

என்றும் இன்க ை  இக வார்த்கதைள் வழிைாை நமக்குக் 

கூ ப்படுகின் து. நாம் பி ர் மீது அன்பு ைாட்டும் றபாது ஆண்டவர் 

அதிைளவு நம் மீது அன்பு ைாட்டுவார் என்பகதயும் இன்க ை 2ம் வாெைம் 

எடுத்துகைக்கின் து. அத்றதாடு  நம்கமத் தகலநிமிர்ந்து நிற்கும்படியும் 

ஏகனனில் நமது மீட்பு கநருங்கி வருகின் து என்றும் எச்ெரிக்கை 

விடுக்ைப்படுகின் து. 



ஆைறவ இக்ைாலத்தின் மகிகமகையும் , கபருகமகையும் , புனிதத் 

தன்கமகையும் ஆடம்பைங்ைளாலும் , ைளிைாட்டங்ைளாலும் 

ைக படுத்தாதிருப்றபாம். இறைசுவினுகடை பி ப்கப அது 

குறித்துக்ைாட்டும் அன்பு ,பகிர்வு, எளிகம, றதாழகம முதலிை 

வாழ்க்கைப் பண்புைறளாடு கபாருளுணர்ந்து கைாண்டாட இக ைருள் 

றவண்டித் கதாடரும் பலியில் பக்திறைாடு பங்றைற்றபாம். 

 

முதல் வாசைம்  

தாவீதிலிருந்து நீதியின் தளிர் ஒன்று முகைக்ைச் தசய்ரவன் . 

இகறவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசைம்   33:14-16 

இறதா, நாள்ைள் வருகின் ன, என்கி ார் ஆண்டவர். அப்கபாழுது 

இஸ்ைறைல் வீட்டாருக்கும் யூதா வீட்டாருக்கும் நான் கைாடுத்துள்ள 

வாக்குறுதிகை நிக றவற்றுறவன்.  

அந்நாள்ைளில் — அக்ைாலத்தில் — நான் தாவீதிலிருந்து நீதியின் தளிர் 

ஒன்று முகளக்ைச் கெய்றவன். அவர் நாட்டில் நீதிகையும் றநர்கமகையும் 

நிகலநாட்டுவார். அந்நாள்ைளில் யூதா விடுதகல கபறும்; எருெறலம் 

பாதுைாப்புடன் வாழும். “ைாறவ சித்றைனூ” என்னும் கபைைால் இந்நைர் 

அகழக்ைப்படும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

பதிலுகேப் பாடல்             திபா 25:4-5ab. 8-9. 10,14 (பல்லவி:1b) 

 

பல்லவி:  ஆண்டவரே, உம்கம ரநாக்கி, என் உள்ைத்கத உயர்த்துகிரறன். 



 

4 ஆண்டவறை, உம் பாகதைகள நான் அறிைச்கெய்தருளும்; உம் 

வழிைகள எனக்குக் ைற்பித்தருளும். 

5ab உமது உண்கம கநறியில் என்கன நடத்தி எனக்குக் ைற்பித்தருளும்; 

ஏகனனில், நீறை என் மீட்பைாம் ைடவுள்.    ...............பல்லவி 

8 ஆண்டவர் நல்லவர்; றநர்கமயுள்ளவர்; ஆகைைால், அவர் 

பாவிைளுக்கு நல்வழிகைக் ைற்பிக்கின் ார். 

9 எளிறைாகை றநரிை வழியில் அவர் நடத்துகின் ார்; எளிறைாருக்குத் 

தமது வழிகைக் ைற்பிக்கின் ார்.    ...............பல்லவி 

10 ஆண்டவைது உடன்படிக்கைகையும் ஒழுங்குமுக கையும் 

ைகடப்பிடிப்றபார்க்கு , அவருகடை பாகதைகளல்லாம் றபைன்பும் 

உண்கமயும் உள்ளனவாய் விளங்கும். 

14 ஆண்டவரின் அன்பு வு அவருக்கு அஞ்சி நடப்றபாருக்றை 

உரித்தாகும்; அவர் அவர்ைளுக்கு தமது உடன்படிக்கைகை 

கவளிப்படுத்துவார்.      ...............பல்லவி 

 

 

இேண்டாம் வாசைம் 

கிறிஸ்துவின் வருகைக்தைன்று ஆண்டவர் உங்ைள் உள்ைங்ைகை 

உறுதிப்படுத்துவாோை . 

திருத்தூதர் பவுல் ததசரலானிக்ைருக்கு எழுதிய முதல் திருமுைத்திலிருந்து 

வாசைம்          3: 12-4: 2 

ெறைாதைர் ெறைாதரிைறள 

உங்ைள் மீது நாங்ைள் கைாண்ட அன்பு வளர்ந்து கபருகுவதுறபால, 

நீங்ைள் ஒருவர் ஒருவருக்ைாைவும் எல்லாருக்ைாைவும் கைாண்டுள்ள 



அன்கபயும் ஆண்டவர் வளர்த்துப் கபருைச் கெய்வாைாை! இவ்வாறு நம் 

ஆண்டவர் இறைசு தம்முகடை தூறைார் அகனவறைாடும் வரும்கபாழுது, 

நம் தந்கதைாம் ைடவுள்முன் நீங்ைள் குற் மின்றித் தூய்கமைாை 

இருக்குமாறு அவர் உங்ைள் உள்ளங்ைகள உறுதிப்படுத்துவாைாை! 

ெறைாதை ெறைாதரிைறள! நீங்ைள் ைடவுளுக்கு 

உைந்தவர்ைளாய் வாழும் முக கை எங்ைளிடம் ைற்றுக் கைாண்டீர்ைள்; 

அப்படிறை வாழ்ந்தும் வருகிறீர்ைள். இதில் இன்னும் முன்றன  

றவண்டுகமன ஆண்டவைாகிை இறைசுவின் கபைைால் உங்ைளிடம் 

இறுதிைாைக் றைட்டுக் கைாள்கிற ாம். ஆண்டவைாகிை இறைசுவின் 

கபைைால் நாங்ைள் உங்ைளுக்குக் கைாடுத்த ைட்டகளைகள நீங்ைள் 

அறிவீர்ைள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்தசய்திக்கு முன் வாழ்த்ததாலி     திபா  85:7 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! ஆண்டவரே,உமது ரபேன்கப எங்ைளுக்குக் 

ைாட்டியருளும்; உமது மீட்கபயும் எங்ைளுக்குத் தந்தருளும். அல்ரலலூயா. 

 

 

நற்தசய்தி வாசைம் 

உங்ைள் மீட்பு தநருங்கி வருகின்றது .  

 ✠ லூக்ைா எழுதிய நற்தசய்தியிலிருந்து வாசைம்   21: 25-28, 34-36 

அக்ைாலத்தில் 

மானிடமைன் வருகைகைப்பற்றி இறைசு தம் சீடர்ைளுக்குக் கூறிைது: 

"ைதிைவனிலும் நிலாவிலும் விண்மீன்ைளிலும் அகடைாளங்ைள் 

கதன்படும். மண்ணுலகில் மக்ைளினங்ைள் ைடலின் கைாந்தளிப்பின் 

முழக்ைத்தினால் ைலங்கி, என்ன கெய்வகதன்று கதரிைாது குழப்பம் 



அகடவார்ைள். உலகிற்கு என்ன றநருறமா என எண்ணி மனிதர் 

அச்ெத்தினால் மைக்ைமுறுவர். ஏகனனில், வான்கவளிக் றைாள்ைள் 

அதிரும். அப்றபாது மிகுந்த வல்லகமறைாடும் மாட்சிறைாடும் 

மானிடமைன் றமைங்ைள் மீது வருவகத அவர்ைள் ைாண்பார்ைள். இகவ 

நிைழத் கதாடங்கும்றபாது, நீங்ைள் தகலநிமிர்ந்து நில்லுங்ைள்; ஏகனனில் 

உங்ைள் மீட்பு கநருங்கி வருகின் து.” 

 

றமலும் இறைசு,“உங்ைள் உள்ளங்ைள் குடிகவறி, ைளிைாட்டத்தாலும் 

இவ்வுலை வாழ்க்கைக்குரிை ைவகலயினாலும் மந்தம் அகடைாதவாறும் 

அந்நாள் திடீகைன வந்து ஒரு ைண்ணிகைப்றபால் உங்ைகளச் சிக்ை 

கவக்ைாதவாறும் எச்ெரிக்கைைாய் இருங்ைள். மண்ணுலகு எங்கும் 

குடியிருக்கும் எல்லார்மீதும் அந்நாள் வந்றத தீரும். ஆகைைால் 

நிைழப்றபாகும் அகனத்திலிருந்தும் தப்புவதற்கும் மானிடமைன் 

முன்னிகலயில் நிற்ை வல்லவைாவதற்கும் எப்கபாழுதும் 

விழிப்பாயிருந்து மன் ாடுங்ைள்” என் ார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புைழ். 

 

நம்பிக்கையாைரின் மன்றாட்டுைள் 

1. எம்மீட்பைாம் இக வா,  உம்முகடை திருவருகைக்ைாை 

இக மக்ைகளத் தைார்படுத்தும் திருத்தந்கத, ஆைர்ைள், குருக்ைள், 

து விைள், கபாதுநிகலப் பணிைாளர்ைள் அகனவருக்ைாைவும் 

மன் ாடுகின்ற ாம்.  : அவர்ைள் அகனவரும் உமது பாகதகை  அறிந்து, 

அதற்றைற்ப ெரிைான வழிைளில் இக மக்ைகள 

வழிநடத்த  றவண்டுகமன்று  இக வா உம்கம மன் ாடுகின்ற ாம்  

2. எளிறைாகை நல்வழியில் நடத்துகின்  இக வா, உலை நாடுைள் 

அகனத்திலும் பசியினாலும், பட்டியினாலும், இருப்பிட வெதியின்றியும் 



துன்பப்படும் அகனவர் மீதும் மனமிைங்கி அவர்ைளுக்கு றபாதிை 

உணகவயும், இருப்பிட வெதிகையும் ஏற்படுத்திக் கைாடுத்தருள 

றவண்டுகமன்று இக வா உம்கம மன் ாடுகின்ற ாம் . 

3. நீதியின் இக வா, இன்க ை நாட்ைளிறல குடும்பத்தின் புனிதத் 

தன்கமக்கும், உ வுக்கும், ஒற்றுகமக்குமாை றவண்டி நிற்கின்ற ாம். 

குடும்பங்ைளிறல அன்பும் ,ஒற்றுகமயும், றதாழகமயும் , புரிந்துணர்வும் 

நிகலகபற்று: குடும்பங்ைள் திருக்குடும்பத்தின் தன்கமைகளக் கைாண்டு 

வாழவும், றமலும்  பிரிந்திருக்கும் குடும்பங்ைகளயும்  ஒன்று 

றெர்த்திடறவண்டுகமன்றும் இக வா உம்கம மன் ாடுகின்ற ாம். 

4. உள்ளங்ைகள உறுதிப்படுத்தும்  தந்கதறை இக வா! எமது 

இகளஞர்ைகள ஆசீர்வதித்து, அவர்ைள் உமது ொட்சிைளாய் வாழ   

வழிப்படுத்திைருள றவண்டுகமன்று இக வா உம்கம 

மன் ாடுகின்ற ாம் 

 

 

 

 

 

 

 

 


