
திருக்குடும்ப விழா 

 

இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

உனக்குப் பிறப்பவனன உனக்குப்பின் உரிமையாளன் ஆவான். 

த ாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்     15: 1-6; 21: 1-3 

ஆண்டவரின் வாக்கு ஆபிராமுக்கு ஒரு காட்சி வழியாக 

வந்து அறிவித்தது: “ஆபிராம்! அஞ்சாதத. நான் உனக்குக் தகடயமாக 

இருப்தேன். உனக்குப் பேரும் ககம்மாறு கிகடக்கும்.” 

அப்போழுது ஆபிராம், “என் தகைவராகிய ஆண்டவதர, 

எனக்கு என்னதான் தருவீர்? எனக்தகா குழந்கததய இல்கை! தமஸ்கு நகர் 

எலிதயசர்தான் எனக்குப்பின் என் இல்ைத்திற்கு உரிகம மகன் 

ஆகப்தோகிறான்! நீர் எனக்குக் குழந்கத ஒன்றும் தராததால் என் வீட்டு 

அடிகம மகன் எனக்குப் பின் உரிகமயாளன் ஆகப் தோகிறான்” என்றார். 

அதற்கு மறுபமாழியாக, “இவன் உனக்குப்பின் உரிகமயாளன் 

ஆகமாட்டான். ஆனால் உனக்குப் பிறப்ேவதன உனக்குப்பின் 

உரிகமயாளன் ஆவான்” என்று ஆபிராமுக்கு ஆண்டவரின் வாக்கு 

அருளப்ேட்டது. அப்போழுது ஆண்டவர் ஆபிராகம பவளிதய அகழத்து 

வந்து, “வானத்கத நிமிர்ந்து ோர். முடியுமானால், விண்மீன்ககள 

எண்ணிப்ோர். இவற்கறப் தோைதவ உன் வழிமரபினரும் இருப்ேர்” 

என்றார். ஆபிராம் ஆண்டவர்மீது நம்பிக்கக பகாண்டார். அகத 

ஆண்டவர் அவருக்கு நீதியாகக் கருதினார். 



ஆண்டவர் தாம் கூறியிருந்தேடி சாராகவக் 

கண்த ாக்கினார். ஆண்டவர் தம் வாக்குறுதிக்தகற்ே சாராவுக்குச் 

பசய்தருளினார். கடவுள் வாக்களித்தேடி, குறிப்பிட்ட அதத காைத்தில் 

சாரா கருத்தாங்கி, ஆபிரகாமுக்கு அவரது முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மககனப் 

பேற்பறடுத்தார். ஆபிரகாம் தமக்குப் பிறந்த, சாரா தமக்குப் 

பேற்றுக்பகாடுத்த, மகனுக்கு ‘ஈசாக்கு’ என்று பேயரிட்டார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  திபா 105: 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (பல்லவி : 8a  ) 

பல்லவி:  ஆண்டவர்  ம் உடன்படிக்மகமய என்தறன்றும் நிமனவில் 

தகாண்டுள்ளார் 

1 ஆண்டவருக்கு நன்றி பசலுத்துங்கள்! அவர்தம் பேயகரச்  

பசால்லி வழிேடுங்கள்! அவர்தம் பசயல்ககள மக்களினங்கள்  

அறியச் பசய்யுங்கள். 

2 அவருக்குப் ோடல் ோடுங்கள்; அவகரப் புகழ்ந்ததத்துங்கள்! 

அவர்தம் வியத்தகு பசயல்கள் அகனத்கதயும் எடுத்துகரயுங்கள்! 

          பல்லவி….. 

 

3 அவர்தம் திருப்பேயகர மாட்சிப்ேடுத்துங்கள்; ஆண்டவகரத் 

ததடுதவாரின் இதயம் அக்களிப்ேதாக! 

4 ஆண்டவகரயும் அவரது ஆற்றகையும் ததடுங்கள்! அவரது 

திருமுகத்கத இகடயறாது நாடுங்கள்!   பல்லவி….. 

 

 



5 அவர் பசய்த வியத்தகு பசயல்ககள நிகனவு கூருங்கள்! அவர்தம் 

அருஞ்பசயல்ககளயும், அவரது வாய் பமாழிந்த நீதித் 

தீர்ப்புககளயும் நிகனவில் பகாள்ளுங்கள். 

6 அவரின் ஊழியராம் ஆபிரகாமின் வழிமரதே! அவர் 

ததர்ந்துபகாண்ட யாக்தகாபின் பிள்களகதள!  பல்லவி….. 

 

8 அவர் தமது உடன்ேடிக்கககய என்பறன்றும் நிகனவில் 

பகாள்கின்றார்; ஆயிரம் தகைமுகறக்பகன தாம் அளித்த 

வாக்குறுதிகய  நிகனவுகூர்கின்றார். 

9 ஆபிரகாமுடன் தாம் பசய்து பகாண்ட உடன்ேடிக்கககயயும் 

ஈசாக்குக்குத் தாம் ஆக யிட்டுக் கூறியகதயும் அவர் நிகனவில் 

பகாண்டுள்ளார்.       பல்லவி….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

ஆபிரகாம், சாரா, ஈசாக்கு ஆகினயாரின் நம்பிக்மக. 

எபினரயருக்கு எழு ப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  11: 8, 11-12, 17-19 

 

ஆபிரகாம் தாம் அகழக்கப்ேட்டதோது கீழ்ப்ேடிந்து, 

உரிகமப்தேறாகப் பேறவிருந்த இடத்திற்குச் பசன்றதும் 

நம்பிக்ககயினால்தான். தாம் எங்தக தோகதவண்டும் என்று 

பதரியாதிருந்தும் அவர் புறப்ேட்டுச் பசன்றார்.  

ஆபிரகாம் வயது  முதியவராயும்  சாரா  கருவுற  இயைாதவராயும்  

இருந்ததோதிலும், அவர்  ஒரு  தந்கதயாவதற்கான  ஆற்றல்  பேற்றதும்  

நம்பிக்ககயினால்தான்.  ஏபனனில்  வாக்களித்தவர்  நம்பிக்ககக்குரியவர்  

என  அவர்  கருதினார்.  இவ்வாறு,  உயிரற்றவர்   தோலிருந்த  இந்த  

ஒருவரிடமிருந்து  வானத்திலுள்ள  திரளான  விண்மீன்ககளப்  தோைவும்  

கடற்ககரயிலுள்ள  எண்ணிறந்த  ம கைப்  தோைவும்  க க்கற்றமக்கள்  

பிறந்தனர். 

ஆபிரகாம் தசாதிக்கப்ேட்டதோது ஈசாக்ககப் ேலியிடத் துணிந்தது  



நம்பிக்ககயினால்தான். “ஈசாக்கின் மூைதம, உன் வழிமரபு  விளங்கும்” 

என்ற வாக்குறுதிகய அவர் பேற்றிருந்த தோதிலும், அவர் தம் ஒதர  

மககனப் ேலியிட முன்வந்தார். ஏபனனில், இறந்ததாகரக் கடவுள்  

உயிதராடு எழுப்ே வல்ைவர் என்ேகத அவர் உ ர்ந்திருந்தார். எனதவ,  

அவர் தம் மககன மீண்டும் பேற்றுக் பகாண்டார். பின்பு  

நடக்கவிருந்ததற்கு இது ஓர் அறிகுறி. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     எபி: 1, 1-2 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! பலமுமற, பலவமககளில் முற்காலத்தில் 

இமறவாக்கினர் வழியாக நம் மூ ாம யரிடம் னபசிய கடவுள், இவ்விறுதி 

நாள்களில்  ம் ைகன் வழியாக நம்மிடம் னபசியுள்ளார்; இவமர 

எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளராக்கினார்; இவர் வழியாக உலகங்கமளப் 

பமடத் ார். அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

பாலன் வளர்ந்து ஞானம்  நிமறந் வராய் இருந் ார். 

* லூக்கா எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   2: 22-40 

    தமாதசயின் சட்டப்ேடி தூய்கமச் சடங்கக நிகறதவற்றதவண்டிய நாள்  

வந்ததோது குழந்கதகய ஆண்டவருக்கு அர்ப்ேணிக்க அவர்கள்  

எருசதைமுக்குக் பகாண்டு பசன்றார்கள். ஏபனனில், “ஆண் தகைப்தேறு  

அகனத்தும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்ேணிக்கப்ேடும்” என்று அவருகடய  

திருச்சட்டத்தில் எழுதியுள்ளது. அச்சட்டத்தில் கூறியுள்ளவாறு இரு  

மாடப்புறாக்கள் அல்ைது இரு புறாக்குஞ்சுககள அவர்கள் ேலியாகக்  



பகாடுக்க தவண்டியிருந்தது. 

      அப்தோது எருசதைமில் சிமிதயான் என்னும் ஒருவர் இருந்தார். அவர்  

தநர்கமயானவர்; இகறப்ேற்றுக் பகாண்டவர்; இஸ்ரதயலுக்கு  

வாக்களிக்கப்ேட்ட ஆறுதகை எதிர்ோர்த்திருந்தவர்; தூய ஆவிகய அவர்  

பேற்றிருந்தார். “ஆண்டவருகடய பமசியாகவக் காணுமுன் அவர்  

சாகப்தோவதில்கை” என்று தூய ஆவியால் உ ர்த்தப்ேட்டிருந்தார். 

அந்த ஆவியின் தூண்டுதைால் அவர் தகாவிலுக்கு வந்திருந்தார். திருச்சட்ட 

வழக்கத்திற்கு ஏற்ேச் பசய்ய தவண்டியகதக் குழந்கத இதயசுவுக்குச் 

பசய்து முடிக்கப் பேற்தறார் அதகன உள்தள பகாண்டுவந்ததோது. 

சிமிதயான் குழந்கதகயக் ககயில் ஏந்திக் கடவுகளப் தோற்றி,   

“ஆண்டவதர, உமது பசாற்ேடி உம் அடியான் என்கன இப்தோது  

அகமதியுடன் தோகச் பசய்கிறீர். ஏபனனில், மக்கள் அகனவரும்  

காணுமாறு, நீர் ஏற்ோடு பசய்துள்ள உமது மீட்கே என் கண்கள்  

கண்டுபகாண்டன. இம்மீட்தே பிற இனத்தாருக்கு பவளிப்ோடு அருளும்  

ஒளி;இதுதவ உம் மக்களாகிய இஸ்ரதயலுக்குப் பேருகம” என்றார்.  

  குழந்கதகயக் குறித்துக் கூறியகவேற்றி அதன் தாயும் தந்கதயும்  

வியப்புற்றனர். சிமிதயான் அவர்களுக்கு ஆசிகூறி, அதன் தாயாகிய  

மரியாகவ தநாக்கி, “இததா, இக்குழந்கத இஸ்ரதயல் மக்களுள் ேைரின்  

வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் கார மாக இருக்கும்; எதிர்க்கப்ேடும்  

அகடயாளமாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு ேைருகடய மகறவான  

எண் ங்கள் பவளிப்ேடும். உமது உள்ளத்கதயும் ஒரு வாள் ஊடுருவிப்  

ோயும்” என்றார்.  

ஆதசர் குைத்கதச் தசர்ந்த ோனுதவலின் மகளாகிய  

அன்னா என்னும் இகறவாக்கினர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் வயது  

முதிர்ந்தவர்; ம மாகி ஏழு ஆண்டுகள் க வதராடு வாழ்ந்தபின்  

ககம்பேண் ஆனவர்; அவருக்கு வயது எண்ேத்து நான்கு. அவர்  

தகாவிகைவிட்டு நீங்காமல் தநான்பிருந்து மன்றாடி அல்லும் ேகலும்  

திருப்ேணி பசய்துவந்தார். 



       அவரும் அந்தநரத்தில் அங்கு வந்து கடவுகளப் புகழ்ந்து எருசதைமின் 

மீட்புக்காகக் காத்திருந்த எல்ைாரிடமும் அக்குழந்கதகயப்ேற்றிப் 

தேசினார். ஆண்டவருகடய திருச்சட்டப்ேடி எல்ைாவற்கறயும் 

பசய்துமுடித்த பின்பு அவர்கள் கலிதையாவிலுள்ள தங்கள் ஊராகிய 

நாசதரத்துக்குத் திரும்பிச் பசன்றார்கள். குழந்கதயும் வளர்ந்து வலிகம 

பேற்று ஞானத்தால் நிகறந்து கடவுளுக்கு உகந்ததாய் இருந்தது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 


