
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

இததா! என் ஊழியர்! அவரால் என் நெஞ்சம் பூரிப்படடகின்றது. 

இடறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    42: 1-4,6-7 

ஆண்டவர் கூறுவது:  

இததோ! என் ஊழியர்! அவருக்கு நோன் ஆதரவு அளிக்கிதேன்; நோன் 

ததர்ந்துக ோண்டவர் அவர்; அவரோல் என் கநஞ்சம் பூரிப்படடகின்ேது; 

அவருள் என் ஆவி தங்கும்படி கசய்ததன்; அவர் மக் ளினங் ளுக்கு நீதி 

வழங்குவோர். அவர் கூக்குரலிடமோட்டோர்; தம் குரடை உயர்த்தமோட்டோர்; 

தம் குரகைோலிடயத் கதருவில் எழுப்பவுமோட்டோர். கநரிந்த நோணடை 

முறியோர்; மங்கி எரியும் திரிடய அடணயோர்; உண்டமயோ தவ நீதிடய 

நிடைநோட்டுவோர். உைகில் நீதிடய நிடைநோட்டும்வடர அவர் 

தசோர்வடடயோர்; மனம் தளரமோட்டோர்; அவரது நீதிகநறிக் ோ த் தீவு 

நோட்டினர்  ோத்திருப்பர். 

ஆண்டவரோகிய நோன் நீதிடய நிடைநோட்டுமோறு உம்டம 

அடழத்ததன்; உம் ட டயப் பற்றிப்பிடித்து, உம்டமப் போது ோப்தபன்; 



மக் ளுக்கு உடன்படிக்ட யோ வும் பிே இனத்தோருக்கு ஒளியோ வும் நீர் 

இருக்குமோறு கசய்தவன். போர்டவ இழந்ததோரின்  ண் டளத் திேக் வும், 

ட தி ளின் தடள டள அறுக் வும், இருளில் இருப்தபோடரச் 

சிடேயினின்று மீட் வும் உம்டம அடழத்ததன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு ென்றி 

 

பதிலுடரப் பாடல்  திபா 29: 1a,2. 3ac-4. 9b-10 (பல்லவி: 11b) 

பல்லவி: ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு அடமதி அளித்து ஆசி வழங்குவாராக! 

 

 

1a இடேவனின் டமந்ததர! மோட்சிடயயும் வலிடமடயயும்

 ஆண்டவருக்கு உரித்தோக்குங் ள்.  

2  ஆண்டவரின் கபயருக்த ற்ே மோட்சிடய அவருக்கு 

உரித்தோக்குங் ள்; தூய மோட்சி இைங்கும் ஆண்டவடர 

வழிபடுங் ள்.        பல்லவி…. 

 

 

3ac ஆண்டவரின் குரல்  டல்தமல் ஒலிக்கின்ேது; ஆண்டவர்  

நீர்த்திரள் ளின்தமல் வீற்றிருக்கின்ேோர். 

4  ஆண்டவர் குரல் வலிடமமிக் து; ஆண்டவரின் குரல்  

 மோட்சிமிக் து.        பல்லவி…… 

 

9b  ஆண்டவரின் குரல்  ோடு டள கவறுடமயோக்குகின்ேது; அவரது  



த ோவிலில் உள்ள அடனவரும் `இடேவனுக்கு மோட்சி' என்று 

ஆர்ப்பரிக்கின்ேனர்.  

10  ஆண்டவர் கவள்ளப் கபருக்கின்மீது வீற்றிருக்கின்ேோர்; ஆண்டவர்  

 என்கேன்றும் அரசரோ  வீற்றிருக்கின்ேோர்.   பல்லவி….. 

 

 

  

இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் இதயசுவின்தமல் தூய ஆவியாரின் வல்லடமடயப் 

நபாழிந்தருளினார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     10: 34-38 

க ோர்தனலியு மற்றும் அவரது வீட்டோடர தநோக்கிப் தபதுரு கூறியது: 

“ டவுள் ஆள் போர்த்துச் கசயல்படுவதில்டை என்படத நோன் 

உண்டமயோ தவ உணர்கிதேன். எல்ைோ இனத்தவரிலும் அவருக்கு அஞ்சி 

நடந்து, தநர்டமயோ ச் கசயல்படுபவதர அவருக்கு ஏற்புடடயவர். 

இதயசு கிறிஸ்து வோயிைோ  அடமதி உண்டு என்னும் நற்கசய்திடய 

அவர் இஸ்ரதயல் மக் ளுக்கு அனுப்பினோர். அவதர அடனவருக்கும் 

ஆண்டவர். திருமுழுக்குப் கபறுங் ள் என்று தயோவோன் படேசோற்றிய 

பின்பு  லிதையோ முதல் யூததயோ முழுவதிலும் நடந்தது உங் ளுக்குத் 

கதரியும்.  டவுள் நோசதரத்து இதயசுவின்தமல் தூய ஆவியோரின் 

வல்ைடமடயப் கபோழிந்தருளினோர்.  டவுள் அவதரோடு இருந்ததோல் 

அைட யின் க ோடுடமக்கு உட்பட்டிருந்த அடனவடரயும் அவர் 

விடுவித்து எங்கும் நன்டம கசய்துக ோண்தட கசன்ேோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு ென்றி 



 

 

 ெற்நசய்திக்கு முன் வாழ்த்நதாலி      மாற் 9: 7 

அல்தலலூயா, அல்தலலூயா! வானம் திறந்தது; தந்டதயின் 

குரநலாலி தகட்டது: “என் அன்பார்ந்த டமந்தர் இவதர; இவருக்குச் 

நசவிசாயுங்கள்'' அல்தலலூயா. 

 

ெற்நசய்தி வாசகம் 

திருமுழுக்குப் நபற்ற இதயசு, கடவுளின் ஆவி தம்மீது இறங்கி வருவடதக் 

கண்டார்.   

✠ மத்ததயு எழுதிய ெற்நசய்தியிலிருந்து வாசகம்    3: 13-17 

அக் ோைத்தில்  

இதயசு தயோவோனிடம் திருமுழுக்குப் கபேக்  லிதையோவிலிருந்து 

தயோர்தோனுக்கு வந்தோர். தயோவோன், “நோன்தோன் உம்மிடம் திருமுழுக்குப் 

கபே தவண்டியவன்; நீரோ என்னிடம் வருகிறீர்?'' என்று கூறித் தடுத்தோர். 

இதயசு, “இப்கபோழுது விட்டுவிடும்.  டவுளுக்கு ஏற்புடடயடவ 

அடனத்டதயும் நோம் நிடேதவற்றுவதுதோன் முடே'' எனப் பதிைளித்தோர். 

அதற்கு தயோவோனும் இணங்கினோர்.  

இதயசு திருமுழுக்குப் கபற்ேவுடதன தண்ணீடர விட்டு 

கவளிதயறினோர். உடதன வோனம் திேந்தடதயும்  டவுளின் ஆவி, புேோ 

இேங்குவதுதபோைத் தம்மீது வருவடதயும் அவர்  ண்டோர். அப்கபோழுது, 

“என் அன்போர்ந்த டமந்தர் இவதர. இவர் கபோருட்டு நோன் 

பூரிப்படடகிதேன்'' என்று வோனத்திலிருந்து ஒரு குரல் த ட்டது. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ெற்நசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 



 


