
திருவருகைக்ைால முதலாம் ஞாயிறு 

முதல் வாசைம்  

தாவீதிலிருந்து நீதியின் தளிர் ஒன்று முகளக்ைச் சசய்வவன்  

இகைவாக்ைினர் எவேமியா நூலிலிருந்து வாசைம்  33:14-16 

இவதா, நாள்ைள் வருைின்ைன, என்ைிைார் ஆண்டவர். 

அப்ச ாழுது இஸ்ேவயல் வீட்டாருக்கும் யூதா வீட்டாருக்கும் நான் 

சைாடுத்துள்ள வாக்குறுதிகய நிகைவவற்றுவவன்.  

அந்நாள்ைளில் — அக்ைாலத்தில் — நான் தாவீதிலிருந்து 

நீதியின் தளிர் ஒன்று முகளக்ைச் சசய்வவன். அவர் நாட்டில் 

நீதிகயயும் வநர்கமகயயும் நிகலநாட்டுவார். அந்நாள்ைளில் 

யூதா விடுதகல ச றும்; எருசவலம்  ாதுைாப்புடன் வாழும். 

“யாவவ சித்வைனூ” என்னும் ச யோல் இந்நைர் அகைக்ைப் டும். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகைவா உமக்கு  நன்ைி. 

 திலுகேப்  ாடல்             தி ா 25:4-5ab. 8-9. 10,14 ( ல்லவி:1b) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவவே, உம்கம வநாக்ைி, என் உள்ளத்கத 

உயர்த்துைிவைன் 

 

4 ஆண்டவவே, உம்  ாகதைகள நான் அைியச்சசய்தருளும்; 

உம் வைிைகள எனக்குக் ைற் ித்தருளும். 



5ab உமது உண்கம சநைியில் என்கன நடத்தி எனக்குக் 

ைற் ித்தருளும்; ஏசனனில், நீவே என் மீட் ோம் ைடவுள்.  

  ............... ல்லவி 

8 ஆண்டவர் நல்லவர்; வநர்கமயுள்ளவர்; ஆகையால், அவர் 

 ாவிைளுக்கு நல்வைிகயக் ைற் ிக்ைின்ைார். 

9 எளிவயாகே வநாிய வைியில் அவர் நடத்துைின்ைார்; 

எளிவயாருக்குத் தமது வைிகயக் ைற் ிக்ைின்ைார்.  

  ............... ல்லவி 

10 ஆண்டவேது உடன் டிக்கைகயயும் ஒழுங்குமுகைகயயும் 

ைகடப் ிடிப்வ ார்க்கு , அவருகடய  ாகதைசளல்லாம் 

வ ேன்பும் உண்கமயும் உள்ளனவாய் விளங்கும். 

14 ஆண்டவாின் அன்புைவு அவருக்கு அஞ்சி நடப்வ ாருக்வை 

உாித்தாகும்; அவர் அவர்ைளுக்கு தமது உடன் டிக்கைகய 

சவளிப் டுத்துவார்.     

 ............... ல்லவி 

 

 

இேண்டாம் வாசைம் 

ைிைிஸ்துவின் வருகைக்சைன்று ஆண்டவர் உங்ைள் 

உள்ளங்ைகள உறுதிப் டுத்துவாோை  



திருத்தூதர்  வுல் சதசவலானிக்ைருக்கு எழுதிய முதல் 

திருமுைத்திலிருந்து வாசைம்       

   3: 12-4: 2 

சவைாதேர் சவைாதாிைவள 

உங்ைள் மீது நாங்ைள் சைாண்ட அன்பு வளர்ந்து 

ச ருகுவதுவ ால, நீங்ைள் ஒருவர் ஒருவருக்ைாைவும் 

எல்லாருக்ைாைவும் சைாண்டுள்ள அன்க யும் ஆண்டவர் 

வளர்த்துப் ச ருைச் சசய்வாோை! இவ்வாறு நம் ஆண்டவர் இவயசு 

தம்முகடய தூவயார் அகனவவோடும் வரும்ச ாழுது, நம் 

தந்கதயாம் ைடவுள்முன் நீங்ைள் குற்ைமின்ைித் தூய்கமயாை 

இருக்குமாறு அவர் உங்ைள் உள்ளங்ைகள உறுதிப் டுத்துவாோை! 

சவைாதே சவைாதாிைவள! நீங்ைள் ைடவுளுக்கு 

உைந்தவர்ைளாய் வாழும் முகைகய எங்ைளிடம் ைற்றுக் 

சைாண்டீர்ைள்; அப் டிவய வாழ்ந்தும் வருைிைீர்ைள். இதில் 

இன்னும் முன்வனை வவண்டுசமன ஆண்டவோைிய இவயசுவின் 

ச யோல் உங்ைளிடம் இறுதியாைக் வைட்டுக் சைாள்ைிவைாம். 

ஆண்டவோைிய இவயசுவின் ச யோல் நாங்ைள் உங்ைளுக்குக் 

சைாடுத்த ைட்டகளைகள நீங்ைள் அைிவீர்ைள். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகைவா உமக்கு  நன்ைி. 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    தி ா  85:7 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! ஆண்டவவே,உமது வ ேன்க  

எங்ைளுக்குக் ைாட்டியருளும்; உமது மீட்க யும் எங்ைளுக்குத் 

தந்தருளும். அல்வலலூயா. 

 

 

நற்சசய்தி வாசைம் 

உங்ைள் மீட்பு சநருங்ைி வருைின்ைது  

 ⃰ லூக்ைா எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசைம்   21: 25-

28, 34-36 அக்ைாலத்தில் 

மானிடமைன் வருகைகயப் ற்ைி இவயசு தம் சீடர்ைளுக்குக் 

கூைியது: "ைதிேவனிலும் நிலாவிலும் விண்மீன்ைளிலும் 

அகடயாளங்ைள் சதன் டும். மண்ணுலைில் மக்ைளினங்ைள் 

ைடலின் சைாந்தளிப் ின் முைக்ைத்தினால் ைலங்ைி, என்ன 

சசய்வசதன்று சதாியாது குைப் ம் அகடவார்ைள். உலைிற்கு 

என்ன வநருவமா என எண்ணி மனிதர் அச்சத்தினால் 

மயக்ைமுறுவர். ஏசனனில், வான்சவளிக் வைாள்ைள் அதிரும். 

அப்வ ாது மிகுந்த வல்லகமவயாடும் மாட்சிவயாடும் மானிடமைன் 

வமைங்ைள் மீது வருவகத அவர்ைள் ைாண் ார்ைள். இகவ நிைைத் 

சதாடங்கும்வ ாது, நீங்ைள் தகலநிமிர்ந்து நில்லுங்ைள்; ஏசனனில் 

உங்ைள் மீட்பு சநருங்ைி வருைின்ைது.” 

 



வமலும் இவயசு,“உங்ைள் உள்ளங்ைள் குடிசவைி, 

ைளியாட்டத்தாலும் இவ்வுலை வாழ்க்கைக்குாிய ைவகலயினாலும் 

மந்தம் அகடயாதவாறும் அந்நாள் திடீசேன வந்து ஒரு 

ைண்ணிகயப்வ ால் உங்ைகளச் சிக்ை கவக்ைாதவாறும் 

எச்சாிக்கையாய் இருங்ைள். மண்ணுலகு எங்கும் குடியிருக்கும் 

எல்லார்மீதும் அந்நாள் வந்வத தீரும். ஆகையால் நிைைப்வ ாகும் 

அகனத்திலிருந்தும் தப்புவதற்கும் மானிடமைன் முன்னிகலயில் 

நிற்ை வல்லவோவதற்கும் எப்ச ாழுதும் விைிப் ாயிருந்து 

மன்ைாடுங்ைள்” என்ைார். 

 

இது ைிைிஸ்து வைங்கும் நற்சசய்தி. 

ைிைிஸ்துவவ உமக்கு புைழ். 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 


