
முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

நீங்களும் உங்கள் மூதாததயாரும் அறிந்திராத மன்னாவினால் உங்கதை 

உண்பித்தார் 

இதைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம்     8: 2-3,14b-16a 

மமோமே மக்களை ம ோக்கிக்க கூறியது: 

 உங்கள் கடவுைோகிய ஆண்டவர் போளைநிைத்தில் உங்களைக் கூட்டிச் 

சேன்ற எல்ைோ வழிகளையும் நிளைவில் சகோள்ளுங்கள். அதன்மூைமம 



அவர் உங்களை எளியவரோக்கிைோர். அவர்தம் கட்டளைகளை நீங்கள் 

களடப்பிடிப்பீர்கமைோ மோட்டீர்கமைோ எை உங்கள் உள்ைச் சிந்தளைளய 

அறிந்து சகோள்ைவும் மேோதித்தோர்.  

அவர் உங்களை எளியவரோக்கிைோர். உங்களுக்குப் பசிளயத் தந்தோர். 

ஆைோல், மனிதர் அப்பத்திைோல் மட்டுமன்று, மோறோக, கடவுளின் 

வோய்ச்சேோல் ஒவ்சவோன்றோலும் உயிர்வோழ்கின்றோர் என்று நீங்கள் 

சதரிந்துசகோள்ளுமோறு, நீங்களும் உங்கள் மூதோளதயரும் அறிந்திரோத 

மன்ைோவிைோல் உங்களை உண்பித்தோர். 

அடிளமத்தைத்தின் வீடோகிய எகிப்து  ோட்டிலிருந்து உங்களைக் 

கூட்டி வந்த உங்கள் கடவுைோகிய ஆண்டவளர மறந்துவிட மவண்டோம். 

அவமர, சகோள்ளிவோய்ப் போம்புகளும் மதள்களும் நிளறந்த, நீரற்று 

வறண்ட நிைமோை பரந்த சகோடிய போளைநிைத்தில் உங்களை வழி 

 டத்தியவர்; இறுகிய போளறயிலிருந்து உங்களுக்கோக நீளரப் புறப்படச் 

சேய்தவர். உங்கள் மூதோளதயருக்குத் சதரிந்திரோத மன்ைோவோல் 

போளைநிைத்தில் உங்களை உண்பித்தவர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதைவா உமக்கு நன்றி 

 

 பதிலுதரப் பாடல்   திபா 147: 12-13. 14-15. 19-20  (பல்லவி :12a) 

பல்லவி: எருசலலலம ஆண்டவதரப் லபாற்றுவாயாக! 

12 எருேமைமம! ஆண்டவளரப் மபோற்றுவோயோக! சீமயோமை! உன் 

கடவுளைப் புகழ்வோயோக! 

13 அவர் உன் வோயில்களின் தோழ்களை வலுப்படுத்துகின்றோர்; 

உன்னிடமுள்ை உன் பிள்ளைக்கு ஆசி வழங்குகின்றோர்.  

          பல்லவி...... 



14 அவர் உன் எல்ளைப்புறங்களில் அளமதி நிைவச் சேய்கின்றோர்; 

உயர்தரக் மகோதுளம வழங்கி உன்ளை நிளறவளடயச் சேய்கின்றோர். 

 15 அவர் தமது கட்டளைளய உைகினுள் அனுப்புகின்றோர்; அவரது 

வோக்கு மிகவும் விளரவோய்ச் சேல்கின்றது.  பல்லவி...... 

19 யோக்மகோபுக்குத் தமது வோக்ளகயும் இஸ்ரமயலுக்குத் தம் 

நியமங்களையும் நீதிச றிகளையும் அறிவிக்கின்றோர். 

20 அவர் மவசறந்த இைத்துக்கும் இப்படிச் சேய்யவில்ளை; 

அவருளடய நீதிச றிகள் அவர்களுக்குத் சதரியோது. பல்லவி...... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

அப்பம் ஒன்லை ஆதலால் நாம் பலராயினும் ஒலர உடலாய் இருக்கின்லைாம் 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           10: 16-17 

ேமகோதரர் ேமகோதரிகமை, 

 கடவுளைப் மபோற்றித் திருவிருந்துக் கிண்ணத்திலிருந்து 

பருகுகிமறோமம, அது கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு சகோள்ளுதல் 

அல்ைவோ! அப்பத்ளதப்பிட்டு உண்ணுகிமறோமம, அது கிறிஸ்துவின் 

உடலில் பங்கு சகோள்ளுதல் அல்ைவோ! அப்பம் ஒன்மற. ஆதைோல்  ோம் 

பைரோயினும் ஒமர உடைோய் இருக்கிமறோம். ஏசைனில்  ோம் அளைவரும் 

அந்த ஒமர அப்பத்தில் தோன் பங்கு சகோள்கிமறோம். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதைவா உமக்கு நன்றி 

 



கதாடர் பாடல்  

 

1  சீமயோமை, உன் மீட்பளரப் புகழ்வோய்,  

கீதமும் போடலும் இளேத்மத உந்தன் ஆயளர,  

தளைவளரப் புகழ்வோமய. 

2  எல்ைோப் புகழும் கடந்தவர் அவமர;  

இயைோது உன்ைோல் அவளரப் புகழ,  

இயன்ற மட்டும் துணிந்திடுவோமய. 

3  உயிர்மிகு அப்பம் உயிர்தரும் உணவோம்  

மபோற்றுதற்குரிய இப்மபருண்ளம  

இன்று சிந்தளைக்கு ஏற்ற சபோருமை. 

4  தூய விருந்தின் பந்தியில் அன்று  

பன்னிரு மேோதரர் கூட்ட மதற்மக  

கிளடத்த உணவிது; ஐயமம யில்ளை. 

5  ஆர்ப்பரிப் புடமை இனிளமயும் கைந்த  

நிளறபுகழ்க் கீதம் ஒலிப்பமதோ டன்றி  

மகிழ்வும் மைதில் சபருகிடல் தகுமம. 

6  சபருஞ்சிறப்போை திருவிழோ இன்மற  

இத்திரு விருந்ளத முதன் முதைோக  



நிறுவிய  ோளை நிளைவுகூர்கின்மறோம். 

7  புதிய மபரரேரின் இத்திருப்  

பந்தியில் புதிய ஏற்போட்டின் புதுத்தனிப் போஸ்கோ  

பளழய போஸ்கோளவ முடிவுறச் சேய்யும். 

8  புதுளம பழளமளயப் மபோக்குதல் கோணீர்,  

உண்ளம நிழளை ஓட்டுதல் கோணீர்  

ஒளிமயோ இரளவ ஒழித்தல் கோணீர். 

9  திருவிருந்ததனில் நிளறமவற்றியளதத்  

தம் நிளைவோகச் சீடரும் சேய்யக்  

கட்டளை தந்தோர் கிறிஸ்து சபருமோன். 

10  திருக் கட்டளையோல் அறிவுளர சபற்று  

அப்பமும் இரேமும் மீட்புக்குரிய  

பலிப் சபோருைோக அர்ச்சிக்கின்மறோம். 

11  அப்பம் மோறி அவர் ஊன் ஆவதும்,  

இரேமது மோறி இரத்தமோவதும்  

கிறிஸ்துவர்க் கருளிய உண்ளமயோமம. 

12  புைளையும் அறிளவயும் முற்றும் கடந்து,  

இயற்ளக முளறளமக் கப்போல், உள்ைத்ளத  

உறுதிமயோ மடற்கும் உயிர்விசு வோேம். 



13  அப்பமும் இரேமும் குணங்களில் மவறோய்  

அவற்றின் மதோற்றம் மட்டுமம யிருக்க  

அற்புத உட்சபோருள் மளறவோய் உள்ைமத. 

14  ஊமை உணவு, இரத்தமம போைம்  

இருவித குணங்கள் ஒவ்சவோன் றுள்ளும்  

கிறிஸ்து முழுவதும் உண்சடைக் சகோள்வீர். 

15  உண்பவர் அவளரப் பிய்ப்பதுமில்ளை.  

உளடப்பதுமில்ளை, பிரிப்பதுமில்ளை.  

அவளர முழுதோய் உண்கின் றைமர. 

16  உண்பவர் ஒருவமரோ, ஆயிரம் மபமரோ,  

ஒருவர் உண்பளதமய அளைவரும் உண்பர்;  

உண்பதோல் என்றுமம தீர்வதுமில்ளை. 

17   ல்ைவர் உண்பர், தீயரும் உண்பர்  

அதைோல் அவர் சபறும் பயன் சவவ்மவறோம்  

முன்ைவர் வோழ்வோர், பின்ைவர் அழிவோர். 

18   ல்மைோர் வோழ்வோர், தீமயோர் அழிவோர்:  

உணசவோன்றோயினும் எத்துளண மவறோம்  

பயன்விளைத் திடுசமைப் பகுத்துணர் வோமய. 

19  அப்ப மதளைப் பிட்ட பின்ைரும்  



முழுளமயில் எதுமவோ அதுமவ பகுதியில்  

உைதோம், அறிந்திடு, ஐயமம மவண்டோ. 

20  உட்சபோருள் பிைவு படுவமத யில்ளை;  

குணத்தில் மட்டும் பிடப்படுமம  

அவரது நிளையும் உருவும் குளறயோ. 

21  வோைவர் உணவிமதோ வழி டப் மபோர்க்கும்  

உணவோ யிற்மற; மக்களின் உணளவ  

 ோய்கட் சகறிதல்  ைமோ கோமத. 

22  ஈேோக் பலியிலும் போஸ்கோ மறியிலும்  

 ம் முன்மைோர்க்குத் தந்த மன்ைோவிலும்  

இந்தப் பலியின் முன்குறி கோண்பீர். 

23   ல்ை ஆயமை, உண்ளம உணமவ,  

மயசுமவ, எம்மமல் இரங்கிடு வீமர,  

எமக்கு ல் அமுமத ஊட்டிடுவீமர. 

24  நும்திரு மந்ளத எம்ளமக் கோத்து,  

நித்திய வோழ்விைர் வோழும்  ோட்டில்  

 ைன்கள் அளைத்தும் கோணச் சேய்வீர். 

25  அளைத்தும் அறிமவோய், அளைத்தும் வல்மைோய்,  

மோந்தர்க் கிங்கு உணவிளைத் தருமவோய்,  



அங்கும் பந்தியில் அமரச் சேய்வோய். 

26  அமர்ந்து நும்முடன் பங்கிளைக் சகோள்ைவும்,  

வோன்திருக் கூட்டத்தின்  ட்பிைரோகவும்,  

அருள்வீர், ஆசமன், அல்மைலூயோ 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி             லயாவா 6: 51-52 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! விண்ைகத்திலிருந்து இைங்கி வந்த வாழ்வு 

தரும் உைவு நாலன. இந்த உைதவ எவராவது உண்டால் அவர் 

என்றுலம வாழ்வார், என்கிைார் ஆண்டவர். அல்லலலூயா. 

நற்கசய்தி வாசகம் 

எனது சதத உண்தமயான உைவு  .எனது இரத்தம் உண்தமயான பானம் 

லயாவான் எழுதிய நற்ச்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    6: 51-58 

அக்கோைத்தில் 

 இமயசு யூதர்கள் கூட்டத்ளத ம ோக்கிக் கூறியது: 

"விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வோழ்வு தரும் உணவு  ோமை. இந்த 

உணளவ எவரோவது உண்டோல் அவர் என்றுமம வோழ்வோர். எைது ேளதளய 

உணவோகக் சகோடுக்கிமறன். அளத உைகு வோழ்வதற்கோகமவ 

சகோடுக்கிமறன்.” 

“ ோம் உண்பதற்கு இவர் தமது ேளதளய எப்படிக் சகோடுக்க 

இயலும்?” என்ற வோக்குவோதம் அவர்களிளடமய எழுந்தது. இமயசு 

அவர்களிடம், “உறுதியோக உங்களுக்குச் சேோல்கிமறன்; 

மோனிடமகனுளடய ேளதளய உண்டு அவருளடய இரத்தத்ளதக் 



குடித்தோசைோழிய நீங்கள் வோழ்வு அளடயமோட்டீர்கள். எைது ேளதளய 

உண்டு என் இரத்தத்ளதக் குடிப்பவர் நிளைவோழ்ளவக் சகோண்டுள்ைோர். 

 ோனும் அவளர இறுதி  ோளில் உயிர்த்சதழச் சேய்மவன். எைது ேளத 

உண்ளமயோை உணவு. எைது இரத்தம் உண்ளமயோை போைம். எைது 

ேளதளய உண்டு எைது இரத்தத்ளதக் குடிப்மபோர் என்மைோடு 

இளணந்திருப்பர்,  ோனும் அவர்கமைோடு இளணந்திருப்மபன். வோழும் 

தந்ளத என்ளை அனுப்பிைோர்.  ோனும் அவரோல் வோழ்கிமறன். அதுமபோல் 

என்ளை உண்மபோரும் என்ைோல் வோழ்வர். விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி 

வந்த உணவு இதுமவ; இது  ம் முன்மைோர் உண்ட உணவு மபோன்றது 

அல்ை. அளத உண்டவர்கள் இறந்து மபோைோர்கள். இவ்வுணளவ 

உண்மபோர் என்றும் வோழ்வர்.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.  

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

  

 

 

 


