
02.12.2018 - திருவருகைக்ைால முதலாம் ஞாயிறு 

 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசைம்  

தாவீதிலிருந்து நீதியின் தளிர் ஒன்று முகைக்ைச் சசய்வவன் . 

இகறவாக்கினர் எவேமியா நூலிலிருந்து வாசைம்   33:14-16 

இத ோ, நோள்கள் வருகின்றன, என்கிறோர் ஆண்டவர். அப்ப ோழுது 

இஸ்ரதேல் வீட்டோருக்கும் யூ ோ வீட்டோருக்கும் நோன் பகோடுத்துள்ள 

வோக்குறுதியே நியறதவற்றுதவன்.  

அந்நோள்களில் — அக்கோலத்தில் — நோன்  ோவீதிலிருந்து நீதியின்  ளிர் 

ஒன்று முயளக்கச் பெய்தவன். அவர் நோட்டில் நீதியேயும் தநர்யையேயும் 

நியலநோட்டுவோர். அந்நோள்களில் யூ ோ விடு யல ப றும்; எருெதலம் 

 ோதுகோப்புடன் வோழும். “ேோதவ சித்தகனூ” என்னும் ப ேரோல் இந்நகர் 

அயைக்கப் டும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 



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

 

பல்லவி:  ஆண்டவவே, உம்கம வநாக்கி, என் உள்ைத்கத உயர்த்துகிவறன். 

 

4 ஆண்டவதர, உம்  ோய கயள நோன் அறிேச்பெய் ருளும்; உம் 

வழிகயள எனக்குக் கற்பித் ருளும். 

5ab உைது உண்யை பநறியில் என்யன நடத்தி எனக்குக் கற்பித் ருளும்; 

ஏபனனில், நீதர என் மீட் ரோம் கடவுள்.    ...............பல்லவி 

8 ஆண்டவர் நல்லவர்; தநர்யையுள்ளவர்; ஆயகேோல், அவர் 

 ோவிகளுக்கு நல்வழியேக் கற்பிக்கின்றோர். 

9 எளிதேோயர தநரிே வழியில் அவர் நடத்துகின்றோர்; எளிதேோருக்குத் 

 ைது வழியேக் கற்பிக்கின்றோர்.    ...............பல்லவி 

10 ஆண்டவரது உடன் டிக்யகயேயும் ஒழுங்குமுயறயேயும் 

கயடப்பிடிப்த ோர்க்கு , அவருயடே  ோய கபளல்லோம் த ரன்பும் 

உண்யையும் உள்ளனவோய் விளங்கும். 

14 ஆண்டவரின் அன்புறவு அவருக்கு அஞ்சி நடப்த ோருக்தக 

உரித் ோகும்; அவர் அவர்களுக்கு  ைது உடன் டிக்யகயே 

பவளிப் டுத்துவோர்.      ...............பல்லவி 

 

 

இேண்டாம் வாசைம் 

கிறிஸ்துவின் வருகைக்சைன்று ஆண்டவர் உங்ைள் உள்ைங்ைகை 

உறுதிப்படுத்துவாோை . 

திருத்தூதர் பவுல் சதசவலானிக்ைருக்கு எழுதிய முதல் திருமுைத்திலிருந்து 

வாசைம்          3: 12-4: 2 



ெதகோ ரர் ெதகோ ரிகதள 

உங்கள் மீது நோங்கள் பகோண்ட அன்பு வளர்ந்து ப ருகுவதுத ோல, 

நீங்கள் ஒருவர் ஒருவருக்கோகவும் எல்லோருக்கோகவும் பகோண்டுள்ள 

அன்ய யும் ஆண்டவர் வளர்த்துப் ப ருகச் பெய்வோரோக! இவ்வோறு நம் 

ஆண்டவர் இதேசு  ம்முயடே தூதேோர் அயனவதரோடும் வரும்ப ோழுது, 

நம்  ந்ய ேோம் கடவுள்முன் நீங்கள் குற்றமின்றித் தூய்யைேோக 

இருக்குைோறு அவர் உங்கள் உள்ளங்கயள உறுதிப் டுத்துவோரோக! 

ெதகோ ர ெதகோ ரிகதள! நீங்கள் கடவுளுக்கு 

உகந் வர்களோய் வோழும் முயறயே எங்களிடம் கற்றுக் பகோண்டீர்கள்; 

அப் டிதே வோழ்ந்தும் வருகிறீர்கள். இதில் இன்னும் முன்தனற 

தவண்டுபைன ஆண்டவரோகிே இதேசுவின் ப ேரோல் உங்களிடம் 

இறுதிேோகக் தகட்டுக் பகோள்கிதறோம். ஆண்டவரோகிே இதேசுவின் 

ப ேரோல் நோங்கள் உங்களுக்குக் பகோடுத்  கட்டயளகயள நீங்கள் 

அறிவீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     திபா  85:7 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! ஆண்டவவே,உமது வபேன்கப எங்ைளுக்குக் 

ைாட்டியருளும்; உமது மீட்கபயும் எங்ைளுக்குத் தந்தருளும். அல்வலலூயா. 

 

 

நற்சசய்தி வாசைம் 

உங்ைள் மீட்பு சநருங்கி வருகின்றது .  

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

அக்கோலத்தில் 



ைோனிடைகன் வருயகயேப் ற்றி இதேசு  ம் சீடர்களுக்குக் கூறிேது: 

"கதிரவனிலும் நிலோவிலும் விண்மீன்களிலும் அயடேோளங்கள் 

ப ன் டும். ைண்ணுலகில் ைக்களினங்கள் கடலின் பகோந் ளிப்பின் 

முைக்கத்தினோல் கலங்கி, என்ன பெய்வப ன்று ப ரிேோது குைப் ம் 

அயடவோர்கள். உலகிற்கு என்ன தநருதைோ என எண்ணி ைனி ர் 

அச்ெத்தினோல் ைேக்கமுறுவர். ஏபனனில், வோன்பவளிக் தகோள்கள் 

அதிரும். அப்த ோது மிகுந்  வல்லயைதேோடும் ைோட்சிதேோடும் 

ைோனிடைகன் தைகங்கள் மீது வருவய  அவர்கள் கோண் ோர்கள். இயவ 

நிகைத் ப ோடங்கும்த ோது, நீங்கள்  யலநிமிர்ந்து நில்லுங்கள்; ஏபனனில் 

உங்கள் மீட்பு பநருங்கி வருகின்றது.” 

 

தைலும் இதேசு,“உங்கள் உள்ளங்கள் குடிபவறி, களிேோட்டத் ோலும் 

இவ்வுலக வோழ்க்யகக்குரிே கவயலயினோலும் ைந் ம் அயடேோ வோறும் 

அந்நோள் திடீபரன வந்து ஒரு கண்ணியேப்த ோல் உங்கயளச் சிக்க 

யவக்கோ வோறும் எச்ெரிக்யகேோய் இருங்கள். ைண்ணுலகு எங்கும் 

குடியிருக்கும் எல்லோர்மீதும் அந்நோள் வந்த  தீரும். ஆயகேோல் 

நிகைப்த ோகும் அயனத்திலிருந்தும்  ப்புவ ற்கும் ைோனிடைகன் 

முன்னியலயில் நிற்க வல்லவரோவ ற்கும் எப்ப ோழுதும் 

விழிப் ோயிருந்து ைன்றோடுங்கள்” என்றோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புைழ். 

 

 

 

 


