
 

 

 

 

முதல் வாசகம் 

இவற்றுக்கு நாங்களும் தூய ஆவியும் சாட்சிகள்  

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     5: 27b-32.40b-41 

அந்நாள்களில் 

தலைலைக் குரு அவர்கலை நநாக்கி,  "நீங்கள் இந்த இநேசு பற்றிக் 

கற்பிக்கக் கூடாது என்று நாங்கள் கண்டிப்பாய்க் 

கட்டலையிடவில்லைோ? என்றாலும் எருசநைம் முழுவதும் நீங்கள் 

கற்பித்து வருகிறீர்கள். நைலும் இந்த ைனிதருலடே இரத்தப் பழிலேயும் 

எங்கள்மீது சுைத்தப் பார்க்கிறீர்கநை!" என்றார்.  அதற்குப் நபதுருவும் 



திருத்தூதரும் ைறுமைாழிோக, "ைனிதர்களுக்குக் கீழ்ப்படிவலதவிட 

கடவுளுக்கு அல்ைவா கீழ்ப்படிே நவண்டும்?  நீங்கள் சிலுலவயில் 

மதாங்கலவத்துக் மகான்ற இநேசுலவ நம் மூதாலதேரின் கடவுள் 

உயிர்த்மதழச் மசய்தார். இஸ்ரநேல் ைக்களுக்கு ைனம் ைாற்றத்லதயும் 

பாவைன்னிப்லபயும் அளிப்பதற்காகக் கடவுள் அவலரத் தலைவராகவும் 

மீட்பராகவும் தைது வைப்பக்கத்துக்கு உேர்த்தினார்.  இவற்றுக்கு 

நாங்களும் கடவுள் தைக்குக் கீழ்ப்படிநவாருக்கு அருளும் தூே ஆவியும் 

சாட்சிகள்" என்றனர்.  

இனி இநேசுலவப் பற்றிப் நபசக்கூடாது என்று திருத்தூதர்களுக்குக் 

கட்டலையிட்டு விடுதலை மசய்தனர். இநேசுவின் மபேலர முன்னிட்டு 

அவைதிப்புக்கு உரிேவர்கைாகக் கருதப்பட்டதால் திருத்தூதர்கள் 

ைகிழ்ச்சிநோடு தலைலைச் சங்கத்லத விட்டு மவளிநே மசன்றார்கள்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

பதிலுறைப் பாடல்     திபா 30: 1,3.4-5.10-11a,12b 

 

பல்லவி:  ஆண்டவரை, உம்றம  புகழ்ரவன்; ஏனெனில்,  என்றெக் 

றகதூக்கிவிட்டீர் . 

 

1  ஆண்டவநர, உம்லை ஏத்திப் புகழ்நவன்; ஏமனனில், நீர் என்லனக் 

லகதூக்கி விட்டீர்; என்லனக் கண்டு என் பலகவர் ைகிழ நீர் 

விடவில்லை. 



3.  ஆண்டவநர, நீர் என்லனப் பாதாைத்திலிருந்து ஏறிவரச் மசய்தீர்; 

சாவுக் குழியில் இறங்கிே எனது உயிலரக் காத்தீர்.  ...... பல்லவி 

4  இலறேன்பநர, ஆண்டவலரப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; தூேவராம் 

அவலர நிலனந்து நன்றி கூறுங்கள்.  

5  அவரது சினம் ஒரு மநாடிப் மபாழுதுதான் இருக்கும்; அவரது 

கருலைநோ வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும்; ைாலையில் அழுலக; 

காலையிநைா ஆர்ப்பரிப்பு.      ...... பல்லவி 

10  ஆண்டவநர. எனக்குச் மசவிசாயும்; என்மீது இரங்கும்;; ஆண்டவநர, 

எனக்குத் துலைோய் இரும்.  

11a  நீர் என் புைம்பலைக் களிநடனைாக ைாற்றிவிட்டீர்;  

12b  என் கடவுைாகிே ஆண்டவநர, உைக்கு என்மறன்றும் நன்றி 

மசலுத்துநவன்.       ...... பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

 

னகால்லப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி வல்லறமயும் னசல்வமும் னபைத் தகுதி 

னபற்ைது 

திருத்தூதர் ரயாவான் எழுதிய திருனவளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 5:11-14 

 நோவான் நான் பார்த்துக் மகாண்டிருக்கும்நபாது, 

அரிேலைலேயும் உயிர்கலையும் மூப்பர்கலையும் சுற்றி நின்ற 

நகாடிக்கைக்கான வானதூதர்களின் குரலைக் நகட்நடன்;  

"மகால்ைப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி வல்ைலையும் மசல்வமும் ஞானமும் 

ஆற்றலும் ைாண்பும் மபருலையும் புகழ்ச்சியும் மபறத் தகுதி மபற்றது" 

என்று அவர்கள் உரத்த குரலில் பாடிக் மகாண்டிருந்தார்கள்.  
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 பின்பு, விண்ணுைகு, ைண்ணுைகு, கீழுைகு, கடல் எங்கும் இருந்த 

பலடப்புகள் அலனத்தும், அவற்றில் இருந்த ஒவ்மவான்றும், 

"அரிேலையில் வீற்றிருப்பவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டிக்கும் புகழ்ச்சியும் 

ைாண்பும் மபருலையும் ஆற்றலும் என்மறன்றும் உரிேன" என்று பாடக் 

நகட்நடன்.  அதற்கு அந்த நான்கு உயிர்களும், "ஆமைன்" என்றன. 

மூப்பர்கள் விழுந்து வைங்கினார்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

நற்னசய்திக்கு முன் வாழ்த்னதாலி 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! கிறிஸ்து உயிர்னதழுந்தார் . அறெத்றதயும் 

பறடத்தவர் அவரை; மானிடக் குளத்தின் மீது இைக்கம் னகாண்டவரும் 

அவரை. அல்ரலலூயா. 

  

 

 

நற்னசய்தி வாசகம் 

இரயசு அருகில் வந்து அப்பத்றத எடுத்து அவர்களிடம் னகாடுத்தார்; 

மீறெயும் அவ்வாரை னகாடுத்தார்.. 

⃰ரயாவான் எழுதிய நற்னசய்தியிலிருந்து வாசகம்    21:1-19 

அக்காைத்தில்  



இநேசு தம் சீடருக்குத் திநபரிேக் கடல் அருநக மீண்டும் 

நதான்றினார். அவர் நதான்றிேது இவ்வாறு;  சீநைான் நபதுரு, திதிம் 

எனப்படும் நதாைா, கலிநைோவிலுள்ை கானாலவச் நசர்ந்த நத்தனிநேல், 

மசபநதயுவின் ைக்கள் ஆகிநோநராடு இநேசுவின் சீடர்களுள் நவறு 

இருவரும் கூடியிருந்தனர்,  அப்நபாது சீநைான் நபதுரு அவர்களிடம், 

"நான் மீன்பிடிக்கப் நபாகிநறன்" என்றார். அவர்கள், "நாங்களும் 

உம்நைாடு வருகிநறாம்" என்று நபாய்ப் படகில் ஏறினார்கள். அன்று இரவு 

அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிலடக்கவில்லை.  

 ஏற்மகனநவ விடிேற்காலை ஆகியிருந்தது. இநேசு கலரயில் 

நின்றார். ஆனால் அவர் இநேசு என்று சீடர்கள் அறிந்து மகாள்ைவில்லை.  

இநேசு அவர்களிடம், "பிள்லைகநை! மீன் ஒன்றும் 

கிலடக்கவில்லைோ?" என்று நகட்டார். அதற்கு அவர்கள், "இல்லை" 

என்றார்கள்.  அவர், "படகின் வைப்பக்கத்தில் வலை வீசுங்கள்; மீன் 

கிலடக்கும்" என்று அவர்களிடம் கூறினார். அவர்களும் அவ்வாநற 

வீசினார்கள். மீன்கள் மிகுதிோய் அகப்பபட்டதால் அவர்கைால் 

வலைலே இழுக்க முடிேவில்லை.  

 இநேசுவின் அன்புச் சீடர் அலதக் கண்டு நபதுருவிடம், "அங்கு 

நிற்பவர் ஆண்டவர்தாம்" என்றார். அலதக் நகட்டவுடன் தம் ஆலடலேக் 

கலைந்திருந்த சீநைான் நபதுரு ஆலடலே இடுப்பில் கட்டிக்மகாண்டு 

கடலில் குதித்தார்.  ைற்றச் சீடர்கள் மீன்களுடன் வலைலே 

இழுத்துக்மகாண்டு படகிநைநே வந்தார்கள். அவர்கள் கலரயிலிருந்து 

மவகு மதாலையில் இல்லை; ஏறக்குலறே நூறு மீட்டர் மதாலையில்தான் 

இருந்தார்கள்.  

 படலகவிட்டு இறங்கிேவுடன் கரியினால் தீ மூட்டியிருப்பலதயும் 

அதன்மீது மீன் லவத்திருப்பலதயும் அவர்கள் கண்டார்கள். அங்கு 

அப்பமும் இருந்தது.  இநேசு அவர்களிடம், "நீங்கள் இப்நபாது 

பிடித்தவற்றில் சிை மீன்கலைக் மகாண்டு வாருங்கள்" என்றார்.  சீநைான் 

நபதுரு படகில் ஏறி, வலைலேக் கலரக்கு இழுத்தார். வலை நிலறே 



மபரிே மீன்கள் இருந்தன. அவற்றின் எண்ணிக்லக நூற்று ஐம்பத்து மூன்று. 

இத்தலன மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழிேவில்லை.  இநேசு அவர்களிடம், 

"உைவருந்த வாருங்கள்" என்றார். சீடர்களுள் எவரும், "நீர் ோர்?" என்று 

இநேசுவிடம் நகட்கத் துணிேவில்லை. ஏமனனில், அவர் ஆண்டவர் தாம் 

என்று அவர்கள் அறிந்து மகாண்டார்கள்.  இநேசு அவர்கள் அருகில் வந்து, 

அப்பத்லத எடுத்து அவர்களிடம் மகாடுத்தார்; மீலனயும் அவ்வாநற 

மகாடுத்தார்.  இவ்வாறு, இநேசு இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு 

தம் சீடருக்கு இப்நபாது மூன்றாம் முலறோகத் நதான்றினார்.  

 அவர்கள் உைவருந்திேபின் இநேசு சீநைான் நபதுருவிடம், 

"நோவானின் ைகன் சீநைாநன, நீ இவர்கலைவிட மிகுதிோக என்மீது 

அன்பு மசலுத்துகிறாோ?" என்று நகட்டார். அவர் இநேசுவிடம், "ஆம் 

ஆண்டவநர, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என உைக்குத் மதரியுநை!" 

என்றார். இநேசு அவரிடம், "என் ஆட்டுக்குட்டிகலைப் நபணி வைர்" 

என்றார்.  இரண்டாம் முலறோக இநேசு அவரிடம், "நோவானின் ைகன் 

சீநைாநன, நீ என்மீது அன்பு மசலுத்துகிறாோ?" என்று நகட்டார். அவர் 

இநேசுவிடம், "ஆம் ஆண்டவநர, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என 

உைக்குத் மதரியுநை!" என்றார். இநேசு அவரிடம், "என் ஆடுகலை நைய்" 

என்றார்.  

 மூன்றாம் முலறோக இநேசு அவரிடம், "நோவானின் ைகன் 

சீநைாநன, உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா?" என்று நகட்டார். "உனக்கு 

என்னிடம் அன்பு உண்டா?" என்று இநேசு மூன்றாம் முலற நகட்டதால் 

நபதுரு துேருற்று, அவரிடம், "ஆண்டவநர உைக்கு எல்ைாம் மதரியுநை! 

எனக்கு உம்மீது அன்பு உண்டு என்பது நீர் அறிோத ஒன்றா?"" என்றார்.  

இநேசு அவரிடம், ""என் ஆடுகலைப் நபணிவைர்.  "நீ இலைஞனாக 

இருந்தநபாது நீநே இலடலேக் கட்டிக்மகாண்டு உனக்கு விருப்பைான 

இடத்தில் நடைாடிவந்தாய். உனக்கு முதிர்ந்த வேது ஆகும்நபாது நீ 

லககலை விரித்துக் மகாடுப்பாய். நவமறாருவர் உன்லனக் கட்டி, உனக்கு 

விருப்பம் இல்ைாத இடத்திற்குக் கூட்டிச்மசல்வார் என உறுதிோக 



உனக்குச் மசால்கிநறன் "  நபதுரு எவ்வாறு இறந்து கடவுலை 

ைாட்சிப்படுத்தப் நபாகிறார் என்பலதக் குறிப்பிட்நட அவர் இவ்வாறு 

மசான்னார். இலதச் மசான்ன பின் நபதுருவிடம், "என்லனப் பின் மதாடர்" 

என்றார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்னசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 


