
09.12.2018 - திருவருகைக்ைால இரண்டாம்  ஞாயிறு 

 
மூன்றாம் ஆண்டு 

இன்றைய வாசகங்கள் 

பாரூக்  5: 1-9 

திபா    126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (பல்லவி:3)  

பிலிப்பியர் 1: 4-6, 8-11 

லூக்ைா 3: 1-6 

 

திருப்பலி முன்னுறை: 

'Mz;ltUf;fhf topia Maj;jkhf;Fq;fs;;;> mtUf;fhfg; 

ghijiar; nrk;ikahf;fq;fs;" 

,d;W jpUtUiff;fhyj;jpd; ,uz;lhk; Qhapwhd mikjpapd; 

thuj;jpy; jpUg;gypia xg;Gf;nfhLf;f xd;W$bAs;Nshk;. 

fpwp];Jtpd; tUiff;fhf jahupf;Fk; ehk;> ,d;W jpUKOf;F 

Nahthdpd; miog;ig rpe;jpf;f miof;fg;gLfpNwhk;. 

flTspd; gps;isfshf tho;Nthu; ngWk; khl;rpapd; Nguoif 

,d;iwa Kjy;thrfk; vLj;Jiuf;fpwJ. ,uz;lhk; thrfj;jpy; 

jpUJ}ju; gTy;> fpwp];jtu;fs; midtUk; flTspd; khl;rpf;fhfTk; 

Gfo;r;rpf;fhfTk; tho Ntz;Lk; vd;gij ekf;F epidT+l;Lfpwhu;. 



ew;nra;jpapy; ek; ghtq;fSf;F kd;dpg;G ngWk; tifapy;> 

kdk;khw Ntz;Lnkd Nahthd; ekf;F miog;G tpLf;fpwhu;. 

mjhtJ Mz;ltUf;fhf topia Maj;jk; nra;Ak; tifapy;> 

Nfhzyhdit midj;Jk; Neuhf;fg;gl Ntz;Lk;. vdNt ek; 

nrhe;j tho;tpy; kdkhw;wj;jpw;fhd topfisf; fz;lile;J> ek;ik 

Md;kPfj;jpYk;> mUs;tho;tpYk; GJgpj;Jf; nfhz;L Mz;ltu; 

kfpo;NthLk; tpUg;NghLk; ek;kpy; te;J jq;f ek;ikj; 

jahu;gLj;JNthk;. Mz;ltu; topia Maj;jk; nra;J fpwp];J 

gpwg;G tpohit nfhz;lhLNthk;. 

 

முதல் வாசைம்  

ைடவுள் உன் பபரராளிகயக் ைாட்டுவார் . 

இகறவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசைம்   5: 1-9 

எருசலேலே, உன் துன்ப துயரத்தின் ஆடைகடைக் கடைந்துவிடு; 

கைவுள் உனக்கு அருளும் ோட்சியின் லபரழடக என்றென்றும் ஆடையாக 

அணிந்துறகாள். கைவுளிைமிருந்து வரும் நீதிடய ஆடையாய்ப் புடனந்து 

றகாள்; என்றுமுள்ைவரின் ோட்சிடய ேணிமுடியாக உன் தடேமீது 

சூடிக்றகாள். கைவுள் வானத்தின்கீழ் உள்ை எல்ோ நாடுகளுக்கும் உன் 

லபறராளிடயக் காட்டுவார்.“நீதியில் ஊன்றிய அடேதி”, “இடெப்பற்றில் 

ஒளிரும் ோட்சி” என்னும் றபயர்கைால் கைவுள் உன்டன என்றென்றும் 

அடழப்பார். 

  எருசலேலே, எழுந்திரு; உயர்ந்த இைத்தில் எழுந்து நில். 

கீழ்த்திடசடய லநாக்கு; கீழ்த்திடசமுதல் லேற்றிடச வடர உள்ை எல்ோ 

நாடுகளிலிருந்தும் உன் ேக்கள் தூயவரின் றசால்ோல் ஒன்று 

லசர்க்கப்பட்டு, கைவுள் தங்கடை நிடனவு கூர்ந்ததற்காக ேகிழ்வடதப் 

பார். படகவர்கள் கைத்திச் றசன்ெ உன் ேக்கள் உன்டனவிட்டுப் பிரிந்து 

றசன்ெ றபாழுது நைந்து றசன்ொர்கள்; ஆனால் கைவுள் அவர்கடை 

உன்னிைம் திரும்ப அடழத்துவரும் றபாழுது அரியடையில் 



வீற்றிருக்கும் ேன்னர்லபால் உயர்மிகு ோட்சியுைன் 

அடழத்துவரப்படுவார்கள். கைவுளின் ோட்சியில் இஸ்ரலயல் 

பாதுகாப்புைன் நைந்துவரும் றபாருட்டு, உயர் ேடேகள் என்றென்றும் 

உள்ை குன்றுகள் எல்ோம் தாழவும் பள்ைத்தாக்குகள் நிரம்பவும் இவ்வாறு 

நிேம் முழுதும் சேோகவும் கைவுள் கட்ைடையிட்டுள்ைார்.  

லேலும், காடுகளும் நறுேைம் வீசும் ேரங்கள் அடனத்தும் 

கைவுளின் கட்ைடையால் இஸ்ரலயலுக்கு நிழல் றகாடுத்தன. கைவுள் தம் 

ோட்சியின் ஒளியில் ேகிழ்ச்சிலயாடும், தம்மிைமிருந்து றவளிப்படும் 

இரக்கத்லதாடும் நீதிலயாடும் இஸ்ரலயடே அடழத்து வருவார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

பதிலுகரப் பாடல்             திபா 126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (பல்ேவி:3) 

 

பல்லவி:  ஆண்டவர் நமக்கு மாரபரும் ரசயல்ைள் புரிந்துள்ளார் . 

 

1 சீலயானின் அடிடே நிடேடய ஆண்ைவர் ோற்றினலபாது, நாம் 

ஏலதா கனவு கண்ைவர் லபாே இருந்லதாம். 

2ab அப்றபாழுது, நேது முகத்தில் ேகிழ்ச்சி காைப்பட்ைது. நாவில் 

களிப்பாரவாரம் எழுந்தது.    ...............பல்லவி 

2cd “ஆண்ைவர் அவர்களுக்கு ோறபரும் றசயல் புரிந்தார்” என்று பிெ 

இனத்தார் தங்களுக்குள் லபசிக்றகாண்ைனர். 

3 ஆண்ைவர் நேக்கு ோறபரும் றசயல் புரிந்துள்ைார்; அதனால் நாம் 

றபருேகிழ்ச்சியுறுகின்லொம்.    ...............பல்லவி 



4 ஆண்ைவலர! றதன்னாட்டின் வெண்ை ஓடைடய நீலராடையாக 

வான்ேடழ ோற்றுவதுலபாே, எங்கள் அடிடே நிடேடய 

ோற்றியருளும். 

5 கண்ணீலராடு விடதப்பவர்கள் அக்களிப்லபாடு அறுவடை 

றசய்வார்கள்.       ...............பல்லவி 

6 விடத எடுத்துச் றசல்லும்லபாது — றசல்லும்லபாது — 

அழுடகலயாடு றசல்கின்ொர்கள்; அரிகடைச் சுேந்து வரும்லபாது — 

வரும்லபாது — அக்களிப்லபாடு வருவார்கள்.  ...............பல்லவி 

இரண்டாம் வாசைம் 

கிறிஸ்துவின் நாளுக்ரைன்று குற்றமற்றவர்ைளாை  பநர்கமபயாடு வாழ்ந்து 

வாருங்ைள். 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுைத்திலிருந்து 

வாசைம்          1: 4-6, 8-11 

சலகாதரர் சலகாதரிகலை, 

உங்கள் அடனவருக்காகவும் எப்றபாழுதும் ேகிழ்ச்சிலயாடு 

ேன்ொடிவருகிலென். ஏறனனில் றதாைக்கமுதல் இன்றுவடர நீங்கள் 

நற்றசய்திப் பணியில் என்லனாடு பங்லகற்று வருகிறீர்கள். உங்களுள் 

இத்தடகய நற்றசயடேத் றதாைங்கியவர், கிறிஸ்து இலயசுவின் நாள் 

வடர அடத நிடெவுெச் றசய்வார் என உறுதியாய் நம்புகிலென். 

கிறிஸ்து இலயசு றகாண்டிருந்த அலத பரிவுள்ைத்லதாடு உங்கள்மீது 

எத்துடை ஏக்கோயிருக்கிலென் என்பதற்குக் கைவுலை சாட்சி. 

  லேலும், நீங்கள் அறிவிலும் அடனத்டதயும் உய்த்துைரும் 

பண்பிலும் லேன்லேலும் வைர்ந்து, அன்பால் நிடெந்து, சிெந்தவற்டெலய 

ஏற்றுச் றசயல்படுோறு இடெவடன லவண்டுகிலென். கைவுளின் 

ோட்சிக்காகவும் புகழ்ச்சிக்காகவும் இலயசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் 

நீதியின் றசயல்கைால் நிரப்பப்றபற்று கிறிஸ்துவின் நாளுக்றகன்று 



குற்ெேற்ெவர்கைாக லநர்டேலயாடு வாழ்ந்துவர லவண்டுறேன்லெ 

இவ்வாறு றசய்கிலென். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்ரசய்திக்கு முன் வாழ்த்ரதாலி      லூக் 3: 4-6 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! ஆண்டவருக்ைாை வழிகய 

ஆயத்தமாக்குங்ைள்; அவருக்ைாைப் பாகதகயச் ரசம்கமயாக்குங்ைள்; 

மனிதர் அகனவரும் ைடவுள் அருளும் மீட்கபக் ைாண்பர். அல்பலலூயா. 

 

நற்ரசய்தி வாசைம் 

மனிதர் அகனவரும் ைடவுள் அருளும் மீட்கபக் ைாண்பர். 

✠ லூக்ைா எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசைம்              3: 1-6 

திலபரியு சீசர் ஆட்சி றசய்துவந்த பதிடனந்தாம் ஆண்டில், றபாந்தியு 

பிோத்து யூலதயாவின் ஆளுநராக இருந்தார். ஏலராது கலிலேயப் 

பகுதிக்கும் அவன் சலகாதரராகிய பிலிப்பு, இத்துலரயா, திரக்லகானித்துப் 

பகுதிகளுக்கும் லிசானியா அபிலேன் பகுதிக்கும் குறுநிே ேன்னர்கைாக 

இருந்தனர். அன்னாவும் கயபாவும் தடேடேக் குருக்கைாய் இருந்தனர். 

அக்காேத்தில் றசக்கரியாவின் ேகன் லயாவான் பாடேநிேத்தில் வாழ்ந்து 

வந்தார். அவர் கைவுளின் வாக்டகப் றபற்ொர். “பாவேன்னிப்பு அடைய 

ேனம்ோறித் திருமுழுக்குப் றபறுங்கள்” என்று லயார்தான் ஆற்டெ 

அடுத்துள்ை பகுதிகள் அடனத்துக்கும் றசன்று அவர் படெசாற்றிவந்தார். 

இடதப்பற்றி இடெவாக்கினர் எசாயாவின் உடரகள் அைங்கிய நூலில் 

இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ைது: 

“பாடேநிேத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிெது; ‘ஆண்ைவருக்காக 

வழிடய ஆயத்தோக்குங்கள்; அவருக்காக பாடதடயச் 

றசம்டேயாக்குங்கள்; பள்ைத்தாக்குகள் எல்ோம் நிரப்பப்படும்; ேடே, 



குன்றுயாவும் தாழ்த்தப்படும்; லகாைோனடவ லநராக்கப்படும்; கரடு 

முரைானடவ சேதைோக்கப்படும். ேனிதர் அடனவரும் கைவுள் அருளும் 

மீட்டபக் காண்பர்’.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்ரசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புைழ். 

 

நம்பிக்றகயாளரின் மன்ைாட்டுகள் 

1. khl;rp kpFe;jtuhk; ,iwth! 

ckJ jpUkfdpd; tUiff;fhf topia Maj;jk;    

nra;gtu;fshf thOk; vk; jpUj;je;ij> Mau;fs;> FUf;fs;> 

fd;dpau;fs;> Jwtuj;jhu;> kw;Wk; nghJ epiyapdu; 

midtUf;Fk; ckJ mikjpia epiwtha;g;nghope;J> 

mtu;fis Gdpjj;jpy; topelj;jpl Ntz;Lnkd;W ,iwth 

ck;ik kd;whLfpd;Nwhk;.    

2. epiwtho;it mspf;Fk; je;ijNa ,iwth! 

ck;Kila gps;isfshfpa ehq;fs;> vk; nrhe;j tho;tpy; 

kdkhw;wj;jpw;fhd topfisf; fz;lile;J vk;ik 

Md;kPfj;jpYk; mUs; tho;tpYk; GJgpj;Jf;nfhz;L. ePu; 

kfpo;NthL vk;kpy; te;J jq;f vk;ik jahu;g;gLj;j Ntz;ba 

Mw;wiy vkf;F mspj;jUs Ntz;Lnkd;W ,iwth ck;ik 

kd;whLfpd;Nwhk;.   

3. Fzkspf;Fk; ts;sNs ,iwth! 

Nehapdhy; thLNthu;> jdpikapy; ,Ug;Nghu;> rpiwapy; 

Jd;GUNthu;> tjptpl trjpapd;wp tho;Nthu; midtiuAk; 

ckJ fuq;fspy; xg;gilf;fpd;Nwhk;.  ePNu mtu;fspd; 

Njitfis epiwT nra;J> jq;fs; tho;tpy; xspapid 

mtu;fs; ngw;wpl ,iwth ck;ik kd;whLfpd;Nwhk;. 



4. vjpu;ghu;g;gpd; ek;gpf;ifahd vk; ,iwth! 

Nju;T vOJk; vk; md;Gg;gps;isfSf;fhf tUfpd;Nwhk;. 

mtu;fSf;F ey;y Qhdj;ijAk;> Qhgf rf;jpiaAk;> ,iw 

mr;rj;ijAk; mspj;J> rpwe;j gilg;ghf ,t;Tyfpy; tyk; 

tu ckJ rpwFfspd; epoypy; itj;J fhj;jpl Ntz;Lnkd;W 

,iwth ck;ik kd;whLfpd;Nwhk;. 

 

 


