
 

பரிசுத்த  திரித்துவம் பபருவிழா 

 

மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

பூவுலகு உண்டாகும் முன்னே, ஞாேம் நிலலநிறுத்தப் பபற்றது. 

நீதிப ாழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     8:22-31 

இறைவனின் ஞானம்  கூறுவது: ஆண்டவர் தம் பறடப்பின் 

ததாடக்கத்திலேலே ததால்பழங்காேத்தில் எறதயும் பறடக்கும் 

முன்னலே, என்றனப்பறடத்தார். 

  ததாடக்கத்தில், பூவுேகு உண்டாகுமுன்லன, நாலன முதன்முதல் 

நிறேநிறுத்தப்தபற்லைன். கடல்கலே இல்ோத காேத்தில் நான் 

பிைந்லதன்; தபாங்கி வழியும் ஊற்றுகளும் அப்லபாது இல்றே. மறேகள் 



நிறேநாட்டப்படுமுன்லன, குன்றுகள் உண்டாகுமுன்லன நான் 

பிைந்லதன். அவர் பூவுேறகயும் பேந்த தவளிறேயும் உண்டாக்குமுன்லன, 

உேகின் முதல்மண்துகறே உண்டாக்குமுன்லன நான் பிைந்லதன். 

  வானத்றத அவர் நிறேநிறுத்தினலபாது, கடல்மீது அடிவானத்தின் 

எல்றேறேக் குறித்தலபாது, நான் அங்லக இருந்லதன். உேகத்தில் 

லமகங்கறே அவர் அறமத்தலபாது, ஆழ்கடலில் ஊற்றுகறே அவர் 

லதாற்றுவித்தலபாது, நான் அங்லக இருந்லதன். அவர் கடலுக்கு 

எல்றேறே ஏற்படுத்தி, அந்த எல்றேறேக் கடல் நீர் கடவாதிருக்கும்படி 

தெய்தலபாது, பூவுேகிற்கு அவர் அடித்தேமிட்டலபாது, நான் அவர் 

அருகில் அவருறடே சிற்பிோய் இருந்லதன்; நாள்லதாறும் அவருக்கு 

மகிழ்ச்சியூட்டிலனன்; எப்லபாதும் அவர் முன்னிறேயில் மகிழ்ந்து 

தெேோற்றிலனன். அவேது பூவுேகில் எங்கும் மகிழ்ந்து தெேோற்றிலனன்; 

மனித இனத்லதாடு இருப்பதில் மகிழ்ச்சி கண்லடன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உ க்கு நன்றி 

 

 

 

பதிலுலைப் பாடல்    திபா 8: 3-4. 5-6. 7-8  (பல்லவி:1a) 

பல்லவி: ஆண்டவனை! உ து பபயர் உலபகங்கும் ப ன்ல யாய் உள்ளது! 

3 உமது றகலவறேப்பாடாகிே வானத்றதயும் அதில் நீர் 

தபாருத்தியுள்ே நிோறவயும் விண்மீன்கறேயும் நான் 

லநாக்கும்லபாது, 

4 மனிதறே நீர் நிறனவில் தகாள்வதற்கு அவர்கள் ோர்? மனிதப் 

பிைவிகறே நீர் ஒருதபாருட்டாக எண்ணுவதற்கு அவர்கள் 

எம்மாத்திேம்?       …….பல்லவி  



5 ஆயினும், அவர்கறேக் கடவுோகிே உமக்குச் ெற்லை சிறிேவர் 

ஆக்கியுள்ளீர்; மாட்சிறேயும் லமன்றமறேயும் அவர்களுக்கு 

முடிோகச் சூட்டியுள்ளீர். 

6 உமது றக பறடத்தவற்றை அவர்கள் ஆளும்படி தெய்துள்ளீர்; 

எல்ோவற்றையும் அவர்கள் பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தியுள்ளீர். 

           …….பல்லவி  

7 ஆடுமாடுகள், எல்ோ வறகோன காட்டு விேங்குகள், 

8 வானத்துப் பைறவகள், கடல் மீன்கள், ஆழ்கடலில் நீந்திச் தெல்லும்  

உயிரினங்கள் அறனத்றதயும் அவர்களுக்குக் கீழ்படுத்தியுள்ளீர். 

         …….பல்லவி  

இைண்டாம் வாசகம் 

நாம் பபற்றுள்ள தூய ஆவியின் வழியாய்க் கடவுளின் அன்பு நம் 

உள்ளங்களில் பபாழியப்பட்டுள்ளது  

திருத்தூதர் பவுல் உனைால யருக்கு  எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

5:1-5 

ெலகாதேர் ெலகாதரிகலே, 

நாம் தகாண்டுள்ே நம்பிக்றகயின் மூேம் கடவுளுக்கு 

ஏற்புறடேவர்கோகியுள்ே நாம், நம் ஆண்டவோகிே இலேசுகிறிஸ்துவின் 

வழிோய்க் கடவுலோடு நல்லுைவு தகாண்டுள்லோம். நாம் இப்லபாது 

அருள்நிறேறேப் தபற்றிருக்கிலைாம். இந்நிறேறே அறடயும் உரிறம 

இலேசு கிறிஸ்துமீது தகாண்ட நம்பிக்றகோல் தான் அவர் வழிோகலவ 

நமக்குக் கிறடத்தது. கடவுளின் மாட்சியில் பங்குதபறுலவாம் என்னும் 

எதிர்லநாக்கில் நாம் தபருமகிழ்வும் தகாள்ே முடிகிைது. அதுமட்டும் 

அல்ே, துன்பங்கறேத் தாங்கிக் தகாள்வதிலும் தபருமகிழ்ச்சி 

தகாள்கிலைாம். ஏதனனில், துன்பத்தால் மன உறுதியும், 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0519.html


மன உறுதிோல் தறகறமயும், தறகறமோல் 

எதிர்லநாக்கும் விறேயும் என அறிந்திருக்கிலைாம். அந்த எதிர்லநாக்கு 

ஒருலபாதும் ஏமாற்ைம் தோது; எதனனில் நாம் தபற்றுள்ே தூே ஆவியின் 

வழிோய்க் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ேங்களில் தபாழிேப்பட்டுள்ேது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இலறவா உ க்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி 

அல்னலலூயா,அல்னலலூயா! இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும் 

வைவிருக்கின்றவரும் எல்லாம்  வல்லவரு ாே  கடவுள், தந்லத,  கன், 

தூய ஆவியாருக்கு  கில  உண்டாகுக. அல்னலலூயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

தந்லதயுலடயலவ யாவும் என்னுலடயலவனய 

⃰னயாவான்  எழுதிய  நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16:12-15 

அக்காேத்தில் 

இலேசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறிேது "நான் உங்களிடம் தொல்ே 

லவண்டிேறவ இன்னும் பே உள்ேன. ஆனால் அவற்றை இப்லபாது 

உங்கோல் தாங்க இேோது. உண்றமறே தவளிப்படுத்தும் தூே ஆவிோர் 

வரும்லபாது அவர் முழு உண்றமறே லநாக்கி உங்கறே வழிநடத்துவார். 

அவர் தாமாக எறதயும் லபெமாட்டார்; தாம் லகட்பறதலே லபசுவார்; 

வேப்லபாகிைவற்றை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவர் என்னிடமிருந்து 

லகட்டு உங்களுக்கு அறிவிப்பார். இவ்வாறு அவர் என்றன 

மாட்சிப்படுத்துவார். தந்றதயுறடேறவ ோவும் என்னுறடேறவலே. 

எனலவதான் ‘அவர் என்னிடமிருந்து தபற்று உங்களுக்கு அறிவிப்பார்’" 

என்லைன். 



இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துனவ உ க்கு புகழ். 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


