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ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

உலகம் முழுதும் மீட்பு அடைய, உன்டை ஒளியாக ஏற்படுத்தினைாம். 

இடைவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     49: 3.5-6 

ஆண்டவர் என்னிடம், `நீயே என் ஊழிேன், இஸ்ரயேயே! உன் 

வழிோய் நான் மாட்சியுறுயவன்' என்றார். 

 ோக்ய ாபைத் தம்மிடம் க ாண்டு வரவும், சிதறுண்ட 

இஸ்ரயேபே ஒன்று திரட்டவும்  ருப்பையிலிருந்யத ஆண்டவர் 

என்பைத் தம் ஊழிேைா  உருவாக்கிைார். ஆண்டவர் ைார்பவயில் நான் 

மதிப்புப் கைற்றவன்; என்  டவுயே என் ஆற்றல்; அவர் இப்கைாழுது 

உபரக்கிறார்: 

 அவர் கூறுவது: ோக்ய ாபின் குேங் பே நிபேநிறுத்துவதற்கும் 

இஸ்ரயேலில்  ாக் ப்ைட்யடாபரத் திருப்பிக் க ாணர்வதற்கும் நீ என் 

ஊழிேைா  இருப்ைது எளிதன்யறா? உே ம் முழுவதும் என் மீட்பை 

அபடவதற்கு நான் உன்பைப் பிற இைத்தாருக்கு ஒளிோ வும் 

ஏற்ைடுத்துயவன்.  ---  இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுடரப் பாைல்   திபா 40: 1,3ab. 6-7a. 7b-8. 9 (பல்லவி: 7a-8a) 

பல்லவி: உமது திருவுளம் நிடைனவற்ை ஆண்ைவனர, இனதா வருகின்னைன். 

 

1 நான் ஆண்டவருக் ா ப் கைாறுபமயுடன்  ாத்திருந்யதன்; அவரும்  

 என் ைக் ம் சாய்ந்து எைது மன்றாட்படக் ய ட்டருளிைார்.  

3ab புதிேகதாரு ைாடபே, நம்  டவுபேப் பு ழும் ைாடபே என்  

நாவினின்று எழச் கசய்தார்.      பல்லவி…… 

 

6 ைலிபேயும்  ாணிக்ப பேயும் நீர் விரும்ைவில்பே;  

 எரிைலிபேயும் ைாவம் யைாக்கும் ைலிபேயும் நீர் ய ட் வில்பே;  

ஆைால், என் கசவி ள் திறக்கும்ைடி கசய்தீர்.  

7a  எையவ, `இயதா வருகின்யறன்.'     பல்லவி….. 

 

7b என்பைக் குறித்துத் திருநூல் சுருளில் எழுதப்ைட்டுள்ேது;  

8 என்  டவுயே! உமது திருவுேம் நிபறயவற்றுவதில் நான் மகிழ்ச்சி  

அபடகின்யறன்; உமது திருச்சட்டம் என் உள்ேத்தில் இருக்கின்றது  

என்யறன் நான்.        பல்லவி…… 

9 என் நீதிபே, நீர் நிபேநாட்டிே நற்கசய்திபே மாகைரும் சபையில்  

அறிவித்யதன்; நான் வாபே மூடிக்க ாண்டிருக் வில்பே; 

ஆண்டவயர! நீர் இபத அறிவீர்.     பல்லவி….. 

 

 

 



இரண்ைாம் வாசகம் 

நம் தந்டதயாம் கைவுளிைமிருந்தும் நம் ஆண்ைவராம் இனயசுவிைமிருந்தும் 

அருளும் அடமதியும் உரித்தாகுக! 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           1: 1-3 

க ாரிந்து ந ரிலுள்ே  டவுளின் திருச்சபைக்கு அவர் திருவுேத்தால் 

கிறிஸ்து இயேசுவின் திருத்தூதைா  அபழக் ப்ைட்ட ைவுலும் 

சய ாதரராகிே கசாஸ்யதனும் எழுதுவது: இயேசு கிறிஸ்துயவாடு 

இபணக் ப்கைற்றுத் தூயோராக் ப்ைட்டு இபறமக் ோ  இருக்  

அபழக் ப்ைட்டுள்ே உங் ளுக்கும், எல்ோ இடங் ளிலும் நம் ஆண்டவர் 

இயேசு கிறிஸ்துபவ அறிக்ப யிடும் ோவருக்கும்,  

நம் தந்பதோம்  டவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிட 

மிருந்தும் அருளும் அபமதியும் உரித்தாகு ! இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு 

மட்டும் அல்ே, அபைவருக்கும் ஆண்டவர். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி     னயாவா 1: 14a,12b 

அல்னலலூயா, அல்னலலூயா! வாக்கு மனிதர் ஆைார்; நம்மிடைனய 

குடிககாண்ைார். அவடர ஏற்றுக்ககாண்ை ஒவ்கவாருவருக்கும் அவர் 

கைவுளின் பிள்டளகள் ஆகும் உரிடமடய அளித்தார். அல்னலலூயா. 

இவ்வாறு கைாதுக்  ாேத்தில் வரும் ஒவ்கவாரு ஞாயிறன்றும் தரப்ைட்டுள்ே அல்யேலூோ 

வசைத்திற்குப் ைதிோ , இந்நூலின் இறுதிப்ைகுதியில் இடம் கைற்றுள்ே அல்யேலூோ 

வசைங் ளுள் ஒன்பறப் ைேன்ைடுத்தோம். 

 

 



நற்கசய்தி வாசகம் 

இனதா கைவுளின் கசம்மறி! இவனர உலகின் பாவத்டதப் னபாக்குபவர். 

✠  னயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    1: 29-34 

இயேசு தம்மிடம் வருவபதக்  ண்ட யோவான், ``இயதா!  டவுளின் 

கசம்மறி! கசம்மறிோம் இவயர உேகின் ைாவத்பதப் யைாக்குைவர். 

எைக்குப்பின் வரும் இவர் என்பைவிட முன்னிடம் கைற்றவர்; ஏகைனில் 

எைக்கு முன்யை இருந்தார் என்று நான் இவபரப் ைற்றியே கசான்யைன். 

இவர் ோகரன்று எைக்கும் கதரிோதிருந்தது. ஆைால் இஸ்ரயேல் 

மக் ளுக்கு இவபர கவளிப்ைடுத்தும் கைாருட்யட நான் வந்துள்யேன்; 

தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் க ாடுத்தும் வருகியறன்'' என்றார். 

கதாடர்ந்து யோவான் சான்றா க் கூறிேது: ``தூே ஆவி 

புறாபவப்யைாே வானிலிருந்து இறங்கி இவர்மீது இருந்தபதக் 

 ண்யடன். இவர் ோகரன்று எைக்கும் கதரிோதிருந்தது. ஆைால் 

தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் க ாடுக்கும்ைடி என்பை அனுப்பிேவர் `தூே 

ஆவி இறங்கி ோர்மீது இருப்ைபதக்  ாண்பீயரா அவயர தூே ஆவிோல் 

திருமுழுக்குக் க ாடுப்ைவர்' என்று என்னிடம் கசால்லியிருந்தார். நானும் 

 ண்யடன்; இவயர இபறம ன் எைச் சான்றும் கூறி வருகியறன்.'' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துனவ உமக்கு புகழ். 

 

 


