
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு 

மூன்றரம் ஆண்டு 

 

 

முதல் வரசகம்  

ஆண்டவரின் மரட்சி வவளிப்படுத்தப்படும்; மரனிடர் அனனவரும் 

இனதக் கரண்பர். 

இனறவரக்கினர் எசரயர நூலிலிருந்து வரசகம் 40: 1-5,9-11 

 

 

“ ஆறுதல் கூறுங்கள்; என் மக்களுக்குக் கனிவமரழி 

கூறுங்கள்'' என்கிறரர் உங்கள் கடவுள். எருசலேமிடம் 



இனினமயரய்ப் லபசி, உரத்த குரலில் அவளுக்குச் வசரல்லுங்கள்; 

அவள் லபரரரட்டம் நின்றுவிட்டது; அவள் குற்றம் 

மன்னிக்கப்பட்டது; அவள் தன் பரவங்கள் அனனத்திற்கரகவும் 

ஆண்டவர் னகயில் இருமடங்கு தண்டனன வபற்றுவிட்டரள்.  

குரவேரலி ஒன்று முழங்குகின்றது: பரனேநிேத்தில் 

ஆண்டவருக்கரக வழினய ஆயத்தமரக்குங்கள்; பரழ்நிேத்தில் நம் 

கடவுளுக்கரக வநடுஞ்சரனே ஒன்னறச் சீரரக்குங்கள். 

பள்ளத்தரக்கு எல்ேரம் நிரப்பப்படும்; மனே, குன்று யரவும் 

தரழ்த்தப்படும்; லகரணேரனது லநரரக்கப்படும்; கரடு 

முரடரனனவ சமதளமரக்கப்படும். ஆண்டவரின் மரட்சி 

வவளிப்படுத்தப்படும்; மரனிடர் அனனவரும் ஒருங்லக இனதக் 

கரண்பர்; ஆண்டவர்தரலம இனத வமரழிந்தரர். 

 

 

சீலயரலன! நற்வசய்தி தருபவலள, உயர்மனேலமல் 

நின்றுவகரள்! எருசலேலம! நற்வசய்தி உனரப்பவலள! உன் குரனே 

எழுப்பு, அஞ்சரலத! ̀ இலதர உன் கடவுள்\' என்று யூதர நகர்களிடம் 

முழங்கு! இலதர என் தனேவரரகிய ஆண்டவர் ஆற்றலுடன் 

வருகின்றரர்; அவர் ஆற்றலேரடு ஆட்சிபுரிய இருக்கிறரர். 

அவர்தம் வவற்றிப் பரினசத் தம்முடன் எடுத்து வருகின்றரர்; அவர் 

வவன்றனவ அவர்முன் வசல்கின்றன. ஆயனனப் லபரல் தம் 



மந்னதனய அவர் லமய்ப்பரர்; ஆட்டுக்குட்டிகனளத் தம் னகயரல் 

ஒன்று லசர்ப்பரர்; அவற்னறத் தம் லதரளில் தூக்கிச் சுமப்பரர்; 

சினனயரடுகனளக் கவனத்துடன் நடத்திச் வசல்வரர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வரக்கு. 

இனறவர உமக்கு  நன்றி. 

 

 

  

 

பதிலுனரப் பரடல்  

 திபர 104: 1-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 (பல்ேவி: 1) 

பல்ேவி: என் உயிலர! ஆண்டவனரப் லபரற்றிடு! 

 

1 என் உயிலர! ஆண்டவனரப் லபரற்றிடு! என் கடவுளரகிய 

ஆண்டவலர! நீர் எத்துனண லமன்னமமிக்கவர்! நீர் மரண்னபயும் 

மரட்சினயயும் அணிந்துள்ளவர்.  

2 லபவரரளினய ஆனடவயன அணிந்துள்ளவர்; வரன்வவளினயக் 

கூடரரவமன விரித்துள்ளவர். .....................பல்ேவி 

 

3 நீர்த்திரள்மீது உமது உனறவிடத்தின் அடித்தளத்னத 

அனமத்துள்ளவர்; கரர் முகில்கனளத் லதரரகக் வகரண்டுள்ளவர்; 



கரற்றின் இறக்னககளில் பவனி வருகின்றவர்!    

    

4 கரற்றுகனள உம் தூதரரய் நியமித்துள்ளவர்; தீப்பிழம்புகனள 

உம் பணியரளரரய்க் வகரண்டுள்ளவர். .........................பல்ேவி 

 

24 ஆண்டவலர! உம் லவனேப்பரடுகள் எத்தனன எத்தனன! நீர் 

அனனத்னதயும் ஞரனத்லதரடு வசய்துள்ளீர்! பூவுேகம் உம் 

பனடப்புகளரல் நினறந்துள்ளது.  

25 இலதர! பரந்து விரிந்து கிடக்கும் கடல்கள்; அவற்றில் 

சிறியனவும் வபரியனவுமரக வரழும் உயிரினங்கள் 

எண்ணிறந்தன. .................பல்ேவி 

 

27 தக்க கரேத்தில் நீர் உணவளிப்பீர் என்று இனவவயல்ேரம் 

உம்னமலய நம்பியிருக்கின்றன.  

28 நீர் வகரடுக்க, அனவ லசகரித்துக் வகரள்கின்றன; நீர் உமது 

னகனயத் திறக்க, அனவ நேன்களரல் நினறவுறுகின்றன. 

....................பல்ேவி 

 

29 நீர் உமது முகத்னத மனறக்க, அனவ திகிேனடயும்; நீர் 

அவற்றின் மூச்னச நிறுத்திவிட்டரல், அனவ மரண்டு மறுபடியும் 

புழுதிக்லக திரும்பும்.  



30 உமது ஆவினய நீர் அனுப்ப, அனவ பனடக்கப்வபறுகின்றன; 

மண்ணகத்தின் முகத்னதப் புதுப்பிக்கின்றீர். ...................பல்ேவி 

 

  

 

இரண்டரம் வரசகம்  

புதுப்பிறப்பு அளிக்கும் நீரினரலும் புதுப்பிக்கும் தூய ஆவியரலும் 

கடவுள் நம்னம மீட்டரர். 

திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வரசகம்  

2: 11-14; 3: 4-7 

அன்பிற்குரியவலர,  

மனிதர் அனனவருக்கும் மீட்பரரம் கடவுளின் அருள் 

வவளிப்பட்டுள்ளது. நரம் இனறப்பற்றின்னமனயயும் உேகு 

சரர்ந்த தீய நரட்டங்கனளயும் மறுத்துக் கட்டுப்பரட்டுடனும் 

லநர்னமயுடனும் இனறப்பற்றுடனும் இம்னமயில் வரழ 

இவ்வருளரல் பயிற்சி வபறுகிலறரம். மகிழ்ச்சிலயரடு 

எதிர்லநரக்கியிருப்பது நினறலவறும் எனக் கரத்திருக்கிலறரம். 

 

நம் வபருனமமிக்க கடவுளும் மீட்பருமரகிய இலயசு 

கிறிஸ்துவின் மரட்சி வவளிப்படப்லபரகிறது. அவர் நம்னம எல்ேர 

வநறிலகடுகளிலிருந்தும் மீட்டு, நற்வசயல்களில் ஆர்வமுள்ள 



தமக்குரிய மக்களரகத் தூய்னமப்படுத்தத் தம்னமலய 

ஒப்பனடத்தரர்.  

நம் மீட்பரரம் கடவுளின் நன்னமயும் மனித லநயமும் 

வவளிப்பட்டலபரது, நரம் வசய்த அறச்வசயல்கனள முன்னிட்டு 

அல்ே, மரறரகத் தம் இரக்கத்னத முன்னிட்டு, புதுப்பிறப்பு 

அளிக்கும் நீரினரலும் புதுப்பிக்கும் தூய ஆவியரலும் கடவுள் 

நம்னம மீட்டரர். அவர் நம் மீட்பரரகிய இலயசு கிறிஸ்துவின் 

வழியரகத் தூய ஆவினய நம்மீது நினறவரகப் வபரழிந்தரர். நரம் 

அவரது அருளரல் அவருக்கு ஏற்புனடயவர்களரகி, நரம் 

எதிர்லநரக்கி இருக்கும் நினேவரழ்னவ உரினமப்லபறரகப் 

வபறும்வபரருட்லட இவ்வரறு வசய்தரர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வரக்கு. 

இனறவர உமக்கு  நன்றி 

நற்வசய்திக்கு முன் வரழ்த்வதரலி     

  லூக் 3: 16  

அல்லேலூயர, அல்லேலூயர! “என்னனவிட வலினமமிக்க ஒருவர் 

வருகிறரர். அவர் தூய ஆவி என்னும் வநருப்பரல் உங்களுக்குத் 

திருமுழுக்குக் வகரடுப்பரர்'' அல்லேலூயர. 

 

 நற்வசய்தி வரசகம் 



இலயசு திருமுழுக்குப் வபற்று, இனறவனிடம் 

லவண்டிக்வகரண்டிருந்தலபரது, வரனம் திறந்தது.   

 

 ⃰லூக்கர எழுதிய நற்வசய்தியிலிருந்து வரசகம் 3: 15-16,21-22 

 

அக்கரேத்தில்  

மக்கள் மீட்பனர எதிர்பரர்த்துக் வகரண்டிருந்தரர்கள். 

ஒருலவனள லயரவரன் வமசியரவரக இருப்பரலரர என்று 

எல்ேரரும் தங்களுக்குள் எண்ணிக்வகரண்டிருந்தரர்கள். 

லயரவரன் அவர்கள் அனனவனரயும் பரர்த்து, “நரன் தண்ணீரரல் 

உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் வகரடுக்கிலறன்; ஆனரல் 

என்னனவிட வலினமமிக்க ஒருவர் வருகிறரர். அவருனடய 

மிதியடி வரனர அவிழ்க்கக்கூட எனக்குத் தகுதியில்னே. அவர் 

தூய ஆவி என்னும் வநருப்பரல் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் 

வகரடுப்பரர். 

 

மக்கள் எல்ேரரும் திருமுழுக்குப் வபறும் லவனளயில் 

இலயசுவும் திருமுழுக்குப் வபற்று, இனறவனிடம் 

லவண்டிக்வகரண்டிருந்தலபரது வரனம் திறந்தது. தூய ஆவி புறர 

வடிவில் லதரன்றி அவர்மீது இறங்கியது. அப்வபரழுது, “என் 

அன்பரர்ந்த மகன் நீலய, உன் வபரருட்டு நரன் பூரிப்பனடகிலறன்'' 

என்று வரனத்திலிருந்து ஒரு குரல் ஒலித்தது. 



 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

  


