
பரிசுத்த  திரித்துவம் பபருவிழா 

 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

இரக்கமும் பரிவும் உள்ளவர் இறைவன்  

விடுதறைப் பயண விடுதறைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்       34: 4b-6, 8-9 

அந்நாள்களில் 

 ஆண்டவர் தமக்கு கட்டளையிட்டபடி, அதிகாளையில் எழுந்து 

சீனாய் மளைமமல் ஏறிச்சென்றார். தம் ளகயில் இரு கற்பைளககளையும் 

சகாண்டு மபானார்.  



ஆண்டவர் மமகத்தில் இறங்கி வந்து, அங்மக அவர் பக்கமாய் 

நின்றுசகாண்டு, ‘ஆண்டவர்’ என்ற சபயளை அறிவித்தார். அப்மபாது 

ஆண்டவர் அவர் முன்னிளையில் கடந்து செல்ளகயில், “ஆண்டவர்! 

ஆண்டவர்; இைக்கமும் பரிவும் உள்ை இளறவன்; சினம் சகாள்ைத் 

தயங்குபவர்; மபைன்பு மிக்கவர்; நம்பிக்ளகக்குரியவர்" என அறிவித்தார். 

 உடமன மமாமெ விளைந்து தளைமட்டும் தாழ்ந்து வணங்கி, 

“என் தளைவமை! நான் உண்ளமயிமைமய உம் பார்ளவயில் தளய 

சபற்றவன் என்றால், இவர்கள் வணங்காக் கழுத்துள்ை மக்கள் எனினும், 

என் தளைவமை! நீர் எங்கமைாடு வந்தருளும். எங்கள் சகாடுளமளயயும் 

எங்கள் பாவத்ளதயும் மன்னித்து எங்களை உம் உரிளமச் சொத்தாக்கிக் 

சகாள்ளும்” என்றார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப் பாடல்   தானி (இ) 1: 29ac. 30,31. 32,33 (பல்ைவி :29b) 

பல்ைவி: என்பைன்றும் நீர் புகழப்பபைவும் ஏத்திப் பபாற்ைப் பபைவும் 

தகுதியுள்ளவர் 

29a “எங்கள் மூதாளதயரின் கடவுைாகிய ஆண்டவமை, நீர் 

வாழ்த்தப் சபறுவீைாக; 

29c மாட்சியும் தூய்ளமயும் நிளறந்த உம் சபயர் வாழ்த்துக்குரியது. 

          பல்ைவி....... 

30 உமது தூய மாட்சிவிைங்கும் மகாவிலில் நீர் 

வாழ்த்தப்சபறுவீைாக; 



31  சகருபுகள்மமல் வீற்றிருந்து படுகுழிளய மநாக்குபவமை, நீர் 

வாழ்த்தப்சபறுவீைாக.     பல்ைவி....... 

 

32 உமது ஆட்சிக்குரிய அரியளணமீது நீர் வாழ்த்தப்சபறுவீைாக. 

33 உயர் வானகத்தில் நீர் வாழ்த்தப் சபறுவீைாக. பல்ைவி....... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

 

இபயசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் 

நட்புைவும் உங்கள் அறைவபராடும் இருப்பதாக 

திருத்தூதர் பவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           13: 11-13 

ெமகாதைர் ெமகாதரிகமை, 

 இறுதியாக நான் உங்களுக்குச் சொல்வது; மகிழ்ச்சியாயிருங்கள்; 

உங்கள் நடத்ளதளயச் சீர்ப்படுத்துங்கள்; என் அறிவுளைக்குச் செவி 

ொயுங்கள்; மன ஒற்றுளம சகாண்டிருங்கள்; அளமதியுடன் வாழுங்கள்; 

அப்மபாது அன்பும் அளமதியும் அளிக்கும் கடவுள் உங்கமைாடு 

இருப்பார்.  

தூயமுத்தம் சகாடுத்து ஒருவளை ஒருவர் வாழ்த்துங்கள். இங்குள்ை 

இளறமக்கள் அளனவரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக் கூறுகிறார்கள். 

ஆண்டவர் இமயசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய 

ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அளனவமைாடும் இருப்பதாக! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    திபவ 1:8 காண்க  

அல்பைலூயா, அல்பைலூயா!  இருந்தவரும் இருக்கின்ைவரும் 

வரவிருக்கின்ைவரும் எல்ைாம் வல்ைவருமாை கடவுள், தந்றத, மகன், தூய 

ஆவியாருக்கு மகிறம உண்டாகுக. அல்பைலூயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

உைறக மீட்கபவ கடவுள் தம் மகறை உைகிற்கு அனுப்பிைார் . 

✠பயாவான்  எழுதிய  நற்பசய்தியிலிருந்து  வாசகம்    3: 16-18 

அக்காைத்தில் 

 இமயசு நிக்கமதமுவிடம் கூறியது: "தம் ஒமை மகன் மீது நம்பிக்ளக 

சகாள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிளைவாழ்வு சபறும் சபாருட்டு அந்த 

மகளனமய அளிக்கும் அைவுக்குக் கடவுள் உைகின்மமல் அன்பு கூர்ந்தார். 

உைகிற்குத் தண்டளனத் தீர்ப்பளிக்க அல்ை, தம் மகன் வழியாக அளத 

மீட்கமவ கடவுள் அவளை உைகிற்கு அனுப்பினார். அவர்மீது நம்பிக்ளக 

சகாள்மவார் தண்டளனத் தீர்ப்புக்கு ஆைாவதில்ளை; ஆனால் நம்பிக்ளக 

சகாள்ைாமதார் ஏற்சகனமவ தீர்ப்புப் சபற்றுவிட்டனர். ஏசனனில் 

அவர்கள் கடவுளின் ஒமை மகனிடம் நம்பிக்ளக சகாள்ைவில்ளை." 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


