
ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு 

 

 முதல் ஆண்டு 

 

முதலாம்  வாசகம் 

எங்கள் கண்கள் முன்பாக, இணேசு ணேணல எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்         1: 1-11 

தெய ோபில் அவர்கயே, இய சு ெோம் தெரிந்து தகோண்ட 

திருத்தூெர்களுக்கு அவர்கள் தூ  ஆவியின் துணைய ோடு 

தெய் யவண்டி வற்ணைக் குறித்து அறிவுறுத்தி பின் 

விண்யைற்ைமணடந்ெோர். விண்யைற்ைமணடந்ெ நோள்வணை அவர் 



தெய்ெணவ, கற்பித்ெணவ  ோவற்ணையும் குறித்து எனது முெலோம் நூலில் 

நோன் எழுதியனன். இய சு துன்புற்று இைந்ெபின்பு நோற்பது நோள்கேோக 

அவர்களுக்குத் யெோன்றி, இணை ோட்சிண ப் பற்றிக் கற்பித்ெோர்; பல 

தெளிவோன ெோன்றுகேோல் ெோம் உயியைோடு இருப்பணெக் கோண்பித்ெோர்.  

அவர்கயேோடு யெர்ந்து உண்ணும்யபோது அவர்களிடம்,  “நீங்கள் 

எருெயலணம விட்டு நீங்கயவண்டோம். என்னிடமிருந்து யகட்டறிந்ெ 

ெந்ணெயின் வோக்குறுதி நிணையவைக் கோத்திருங்கள். ய ோவோன் ெண்ணீைோல் 

திருமுழுக்குக் தகோடுத்ெோர். நீங்கயேோ இன்னும் சில நோட்களில் தூ  

ஆவி ோல் திருமுழுக்கு தபறுவீர்கள்” என்று கூறினோர்.  

பின்பு அங்யக கூடியிருந்ெவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவயை, 

இஸ்ைோய லுக்கு ஆட்சியுரிணமண  மீண்டும் தபற்றுத்ெரும் கோலம் 

இதுெோயனோ?” என்று யகட்டோர்கள். அெற்கு அவர்,  “என் ெந்ணெ ெம் 

அதிகோைத்ெோல் குறித்து ணவத்துள்ே யநைங்கணேயும் கோலங்கணேயும் 

அறிவது உங்களுக்கு உரி து அல்ல;ஆனோல் தூ  ஆவி உங்களிடம் 

வரும்யபோது நீங்கள் கடவுேது வல்லணமண ப் தபற்று எருெயலமிலும் 

யூயெ ோ, ெமோரி ோ முழுவதிலும் உலகின் கணடத ல்ணலவணைக்கும் 

எனக்குச் ெோட்சிகேோய் இருப்பீர்கள்” என்ைோர். 

இவற்ணைச் தெோன்னபின்பு, அவர்கள் கண்கள் முன்போக அவர் 

யமயல எடுத்துக்தகோள்ேப்பட்டோர். யமகம் ஒன்று அவணை எடுத்துச் 

தென்று அவர்கள் போர்ணவயிலிருந்து மணைத்துவிட்டது. அவர் தெல்லும் 

யபோது அவர்கள் வோனத்ணெ அண்ைோந்து போர்த்துக் தகோண்யட 

இருந்ெோர்கள். அப்யபோது தவண்ணுணட அணிந்ெ இருவர் யெோன்றி, 

“கலியல யை, நீங்கள் ஏன் வோனத்ணெப் போர்த்துக் தகோண்யட நிற்கிறீர்கள்? 

இந்ெ இய சு உங்களிடமிருந்து விண்யைற்ைமணடந்ெணெக் 

கண்டீர்கேல்லவோ? அவ்வோயை அவர் மீண்டும் வருவோர்” என்ைனர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உேக்கு  நன்றி 



 

பதிலுறைப் பாடல்      திபா 47:    1-2. 5-6. 7-8 (பல்லவி: 5b)  

பல்லவி:         எக்காளம் முழங்கிடணவ உேணை ஏறுகின்ைார் ஆண்டவர். 

அல்லது:     அல்ணலலூோ.  
 

1 மக்களினங்கயே, களிப்புடன் ணகதகோட்டுங்கள்; ஆர்ப்பரித்துக்   

   கடவுணேப் புகழ்ந்து போடுங்கள்.  

2 ஏதனனில், உன்னெைோகி  ஆண்டவர் அஞ்சுெற்கு உரி வர்;  

   உலகணனத்ணெயும் ஆளும் மோயவந்ெர் அவயை. ..........பல்லவி 

                         
 
5 ஆைவோை ஒலியிணடய  பவனி தெல்கின்ைோர் கடவுள்; எக்கோேம்  

   முழங்கிடயவ உ யை ஏறுகின்ைோர் ஆண்டவர்.  

6 போடுங்கள்; கடவுளுக்குப் புகழ் போடுங்கள்; போடுங்கள், நம்  

  அைெருக்குப் புகழ் போடுங்கள்.                   ...........பல்லவி 

 
7 ஏதனனில், கடவுயே அணனத்து உலகின் யவந்ெர்; அருட்போ  

  தெோடுத்துப் புகழ் போடுங்கள்.  

8 கடவுள் பிை இனத்ெோர்மீது ஆட்சி தெய்கின்ைோர்; அவர்ெம் திரு  

  அரி ணையில் வீற்றிருக்கின்ைோர்.              ............பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 



 
அவறை விண்ணுலகில் தேது வலப்பக்கத்தில் அேர்த்தினார் 

திருத்தூதர் பவுல் எணபசிேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

1:17-23 

ெயகோெைர் ெயகோெரிகயே, 

நம் ஆண்டவைோகி  இய சு கிறிஸ்துவின் கடவுளும் மோட்சி மிகு 

ெந்ணெயுமோனவர் அவணை முழுணம ோக நீங்கள் அறிந்துதகோள்ளுமோறு 

ஞோனமும், தவளிப்போடும் ெரும் தூ  ஆவிண  உங்களுக்கு அருள்வோைோக!  

கடவுளுணட  அணழப்பு உங்களுக்கு எத்ெணக  எதிர்யநோக்ணகத் 

ெந்துள்ேது என்றும், இணைமக்களுக்கு அவர் அளிக்கும் உரிணமப்யபறு 

எத்துணை மோட்சிமிக்கது என்றும், அவர்மீது நம்பிக்ணக 

தகோள்பவர்கேோகி  நம்மிடம் தெ லோற்றுகிை அவைது வல்லணம 

எத்துணை ஒப்பு ர்வு அற்ைது, யமலோனது என்றும் நீங்கள் அறியுமோறு 

உங்கள் அகக்கண்கள் ஒளியூட்டப் தபறுவனவோக! கடவுள் வலிணம மிக்க 

ெம் ஆற்ைணல,கிறிஸ்துவிடம் தெ ல்படுத்தி, இைந்ெ அவணை 

உயிர்த்தெழச் தெய்து, விண்ணுலகில் ெமது வலப்பக்கத்தில் அமர்ந்தினோர். 

அென் மூலம் ஆட்சி ோேர், அதிகோைம் தகோண்யடோர், வல்லணம 

உணடய ோர், ெணலணம ெோங்குயவோர் ஆகி  அணனவருக்கும் யமலோகவும் 

அவணை உ ர்த்தினோர்; இவ்வுலகில் மட்டும் அல்ல; வரும் உலகிலும் 

யவறு எப்தப ர் தகோண்யடோருக்கும் யமலோகவும் அவணை உ ர்த்தினோர்.  

அணனவணையும் கிறிஸ்துவுக்கு அடிபணி ச்தெய்து, அணனத்துக்கும் 

யமலோக, அவணைத் திருச்ெணபக்குத் ெணல ோகத் ெந்ெருளினோர். 

திருச்ெணபய  அவைது உடல். எங்கும் எல்லோவற்ணையும் நிைப்புகின்ை 

அவைோல் அது நிணைவு தபறுகின்ைது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உேக்கு  நன்றி 



 

 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி  

அல்ணலலூோ, அல்ணலலூோ! நீங்கள் ணபாய் எல்லா ேக்களினத்தாறையும் 

சீடைாக்குங்கள், இணதா! உலக  முடிவு வறை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் 

இருக்கிணைன், என்கிைார்  ஆண்டவர். அல்ணலலூோ 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

விண்ணுலகிலும் ேண்ணுலகிலும் அறனத்து அதிகாைமும் எனக்கு 

அருளப்பட்டிருக்கிைது 

*  ேத்ணதயு எழுதிே நற்ச்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    28: 16-20 

அக்கோலத்தில் 

பதிதனோரு சீடர்களும் இய சு ெங்களுக்குப் பணித்ெபடிய  

கலியல ோவிலுள்ே ஒரு மணலக்குச் தென்ைோர்கள். அங்யக அவணைக் கண்டு 

பணிந்ெோர்கள். சிலயைோ ஐ முற்ைோர்கள். இய சு அவர்கணே அணுகி,  

“விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும் அணனத்து அதிகோைமும் எனக்கு 

அருேப்பட்டிருக்கிைது.எனயவ நீங்கள் யபோய் எல்லோ 

மக்களினத்ெோணையும் சீடைோக்குங்கள்; ெந்ணெ, மகன், தூ  ஆவி ோர் 

தப ைோல் திருமுழுக்குக் தகோடுங்கள். நோன் உங்களுக்குக் கட்டணேயிட்ட 

 ோணவயும் அவர்களும் கணடப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இயெோ! உலக 

முடிவுவணை எந்நோளும் நோன் உங்களுடன் இருக்கியைன்” என்று கூறினோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.  

கிறிஸ்துணவ உேக்கு புகழ். 



 

 

 


