
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் 

 

மூன்றாம் ஆண்டு 

 

முதலாம்  வாசகம் 

எங்கள் கண்கள் முன்பாக, இணேசு ணேணல எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்         1: 1-11 



தெய ோபில் அவர்கயே, இய சு ெோம் தெரிந்து தகோண்ட 

திருத்தூெர்களுக்கு அவர்கள் தூ  ஆவியின் துணைய ோடு 

தெய் யவண்டி வற்ணைக் குறித்து அறிவுறுத்தி பின் 

விண்யைற்ைமணடந்ெோர். விண்யைற்ைமணடந்ெ நோள்வணை அவர் 

தெய்ெணவ, கற்பித்ெணவ  ோவற்ணையும் குறித்து எனது முெலோம் நூலில் 

நோன் எழுதியனன். இய சு துன்புற்று இைந்ெபின்பு நோற்பது நோள்கேோக 

அவர்களுக்குத் யெோன்றி, இணை ோட்சிண ப் பற்றிக் கற்பித்ெோர்; பல 

தெளிவோன ெோன்றுகேோல் ெோம் உயியைோடு இருப்பணெக் கோண்பித்ெோர்.  

அவர்கயேோடு யெர்ந்து உண்ணும்யபோது அவர்களிடம்,  “நீங்கள் 

எருெயலணம விட்டு நீங்கயவண்டோம். என்னிடமிருந்து யகட்டறிந்ெ 

ெந்ணெயின் வோக்குறுதி நிணையவைக் கோத்திருங்கள். ய ோவோன் ெண்ணீைோல் 

திருமுழுக்குக் தகோடுத்ெோர். நீங்கயேோ இன்னும் சில நோட்களில் தூ  

ஆவி ோல் திருமுழுக்கு தபறுவீர்கள்” என்று கூறினோர்.  

பின்பு அங்யக கூடியிருந்ெவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவயை, 

இஸ்ைோய லுக்கு ஆட்சியுரிணமண  மீண்டும் தபற்றுத்ெரும் கோலம் 

இதுெோயனோ?” என்று யகட்டோர்கள். அெற்கு அவர்,  “என் ெந்ணெ ெம் 

அதிகோைத்ெோல் குறித்து ணவத்துள்ே யநைங்கணேயும் கோலங்கணேயும் 

அறிவது உங்களுக்கு உரி து அல்ல;ஆனோல் தூ  ஆவி உங்களிடம் 

வரும்யபோது நீங்கள் கடவுேது வல்லணமண ப் தபற்று எருெயலமிலும் 

யூயெ ோ, ெமோரி ோ முழுவதிலும் உலகின் கணடத ல்ணலவணைக்கும் 

எனக்குச் ெோட்சிகேோய் இருப்பீர்கள்” என்ைோர். 

இவற்ணைச் தெோன்னபின்பு, அவர்கள் கண்கள் முன்போக அவர் 

யமயல எடுத்துக்தகோள்ேப்பட்டோர். யமகம் ஒன்று அவணை எடுத்துச் 

தென்று அவர்கள் போர்ணவயிலிருந்து மணைத்துவிட்டது. அவர் தெல்லும் 

யபோது அவர்கள் வோனத்ணெ அண்ைோந்து போர்த்துக் தகோண்யட 

இருந்ெோர்கள். அப்யபோது தவண்ணுணட அணிந்ெ இருவர் யெோன்றி, 

“கலியல யை, நீங்கள் ஏன் வோனத்ணெப் போர்த்துக் தகோண்யட நிற்கிறீர்கள்? 

இந்ெ இய சு உங்களிடமிருந்து விண்யைற்ைமணடந்ெணெக் 

கண்டீர்கேல்லவோ? அவ்வோயை அவர் மீண்டும் வருவோர்” என்ைனர். 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உேக்கு  நன்றி 

பதிலுறைப் பாடல்      திபா 47:    1-2. 5-6. 7-8 (பல்லவி: 5b)  

பல்லவி:         எக்காளம் முழங்கிடணவ உேணை ஏறுகின்றார் ஆண்டவர். 

அல்லது:     அல்ணலலூோ.  
 

1 மக்களினங்கயே, களிப்புடன் ணகதகோட்டுங்கள்; ஆர்ப்பரித்துக்   

   கடவுணேப் புகழ்ந்து போடுங்கள்.  

2 ஏதனனில், உன்னெைோகி  ஆண்டவர் அஞ்சுெற்கு உரி வர்;  

   உலகணனத்ணெயும் ஆளும் மோயவந்ெர் அவயை. ..........பல்லவி 

                         

 

5 ஆைவோை ஒலியிணடய  பவனி தெல்கின்ைோர் கடவுள்; எக்கோேம்  

   முழங்கிடயவ உ யை ஏறுகின்ைோர் ஆண்டவர்.  

6 போடுங்கள்; கடவுளுக்குப் புகழ் போடுங்கள்; போடுங்கள், நம்  

  அைெருக்குப் புகழ் போடுங்கள்.                   ...........பல்லவி 

 

7 ஏதனனில், கடவுயே அணனத்து உலகின் யவந்ெர்; அருட்போ  

  தெோடுத்துப் புகழ் போடுங்கள்.  

8 கடவுள் பிை இனத்ெோர்மீது ஆட்சி தெய்கின்ைோர்; அவர்ெம் திரு  

  அரி ணையில் வீற்றிருக்கின்ைோர்.              ............பல்லவி 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்து விண்ணுலகிற்குள்ணளணே நுறழந்திருக்கிறார். 

எபிணைேருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:24-28; 10:19-23 

 

ெயகோெைர் ெயகோெரிகயே, 

கிறிஸ்து மனிெரின் ணக ோல் அணமக்கப்பட்டதும் உண்ணம ோன 

தூ கத்திற்கு முன்னணட ோேமோய் இருப்பதுமோன இவ்வுலகத் 

தூ கத்திற்குள் நுணழ ோமல் விண்ணுலகிற்குள்யேய  

நுணழந்திருக்கிைோர். அங்யக இப்யபோது நம் ெோர்போகக் கடவுளின் திருமுன் 

நிற்கிைோர். ெணலணமக்குரு விலங்குகளின் இைத்ெத்துடன் ஆண்டுயெோறும் 

தூ கத்திற்குள் தெல்வோர். அெற்கு மோைோக, கிறிஸ்து ெம்ணமய  ஒயை முணை 

பலி ோகக் தகோடுத்ெோர். அணெ மீண்டும் மீண்டும் தெய் வில்ணல. 

அவ்வோறு தெய்திருப்போதைன்ைோல், உலகம் யெோன்றி  கோலந்தெோட்டு, 

அவர் மீண்டும் மீண்டும் துன்புற்றிருக்கயவண்டும். அெற்கு மோைோக, 

உலகம் முடியும் கோலமோன இப்யபோது ெம்ணமய  பலி ோகக் தகோடுத்து, 

போவங்கணேப் யபோக்குவெற்கோக ஒயை முணை உலகில் 

தவளிப்படுத்ெப்பட்டோர். மனிெர் ஒயை முணை ெோவுக்கு உட்படுகின்ைனர். 

பின்னர் இறுதித் தீர்ப்பு வருகிைது. இதுயவ அவர்களுக்தகனவுள்ே நி தி. 

அவ்வோயை, கிறிஸ்துவும் பலரின் போவங்கணேப் யபோக்கும் தபோருட்டு, 

ஒயைமுணை ெம்ணமத்ெோயம பலி ோகக் தகோடுத்ெோர். அவர் மீண்டும் 

ஒருமுணை யெோன்றுவோர். ஆனோல், போவத்தின் தபோருட்டு அல்ல, 

ெமக்கோகக் கோத்திருப்பவர்களுக்கு மீட்பு அருளும் தபோருட்யட 

யெோன்றுவோர். 

ெயகோெை ெயகோெரிகயே, இய சுவின் உடணலக் யகோவிலின் 

திணைச்சீணலக்கு ஒப்பிடலோம். இத்திணைச்சீணல வழி ோகத் 

திருத்தூ கத்துக்குள் நுணழ  நமக்குத் துணிவு உண்டு. ஏதனனில் அவர் 

இைத்ெம் சிந்தி நமக்தகனப் புதி தெோரு வழிண த் திைந்து ணவத்துள்ேோர். 

இதுயவ வோழ்வுக்கு அணழத்துச் தெல்லும் வழி. யமலும் கடவுளுணட  



இல்லத்தின்மீது அதிகோைம் தபற்ை தபரி  குரு ஒருவர் நமக்கு உண்டு. 

ஆெலோல், தீ  மனச் ெோன்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட உள்ேமும் தூ  நீரில் 

கழுவப்பட்ட உடலும் உணட வர்கேோய், யநரி  உள்ேத்யெோடும் மிகு 

உறுதி ோன நம்பிக்ணகய ோடும் அவணை அணுகிச் தெல்யவோமோக. நமக்கு 

வோக்களித்ெவர் நம்பிக்ணகக்கு உரி வர்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உேக்கு  நன்றி 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி  

 அல்யலலூ ோ, அல்யலலூ ோ! நீங்கள் யபோய் எல்லோ 

மக்களினத்ெோணையும் சீடைோக்குங்கள், இயெோ! உலக  முடிவு வணை 

எந்நோளும் நோன் உங்களுடன் இருக்கியைன், என்கிைோர்  ஆண்டவர். 
அல்யலலூ ோ 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

இணேசு சீடர்களுக்கு ஆசி வழங்கிக்ககாண்டிருந்தணபாணத 

அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து விண்ணேற்றம் அறடந்தார்  

*லூக்கா எழுதிே நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்   24:46-53  

அக்காலத்தில் 

இய சு ெம் சீடர்களிடம் ,அவர் அவர்களிடம், “தமசி ோ துன்புற்று இைந்து 

மூன்ைோம் நோள் உயிர்த்தெழ யவண்டும் என்றும், ‘போவமன்னிப்புப் தபை 

மனம் மோறுங்கள்’ என எருெயலம் தெோடங்கி அணனத்து நோடுகளிலும் 

அவருணட  தப ைோல் பணைெோற்ைப்படயவண்டும் என்றும் 

எழுதியுள்ேது. இவற்றுக்கு நீங்கள் ெோட்சிகள். இயெோ, என் ெந்ணெ 

வோக்களித்ெ வல்லணமண  நோன் உங்களுக்கு அனுப்புகியைன். நீங்கள் 



உன்னெத்திலிருந்து வரும் அவ்வல்லணம ோல் ஆட்தகோள்ேப்படும்வணை 

இந்நகைத்தியலய  இருங்கள்” என்ைோர்.  

பின்பு இய சு தபத்ெோனி ோ வணை அவர்கணே அணழத்துச் தென்று 

ெம் ணககணே உ ர்த்தி அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கினோர். அவர்களுக்கு ஆசி 

வழங்கிக்தகோண்டிருந்ெயபோயெ அவர் அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து 

விண்யைற்ைம் அணடந்ெோர். அவர்கள் அவணை வைங்கிவிட்டுப் தபரு 

மகிழ்ச்சிய ோடு எருெயலம் திரும்பிச் தென்ைோர்கள். அவர்கள் யகோவிலில் 

எப்யபோதும் கடவுணேப் யபோற்றி வோறு இருந்ெோர்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துணவ உேக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


