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இயேசு, ைரிோ, யோயேப்பின் திருக்குடும்பம் 

30.12.2018 - திருக்குடும்பப் பபருவிழா 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவருக்கு அஞ்சுகிறவன் தாய் தந்ததயதை  மதிக்கிறான். 

சீைாக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்           3: 2-7. 12-14a 

பிள்ளைகளைவிடத் தந்ளதயளை ஆண்டவர் மிகுதியாக 

மேன்ளேப்படுத்தியுள்ைார்; பிள்ளைகள்மீது அன்ளையருக்குள்ை 

உரிளேகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ைார். தந்ளதயளை ேதிப்மபார் 

பாவங்களுக்குக் கழுவாய் மதடிக்ககாள்கின்றைர். அன்ளையளை 

மேன்ளேப்படுத்துமவார் கெல்வம் திைட்டி ளவப்மபாருக்கு ஒப்பாவர். 

தந்ளதயளை ேதிப்மபாருக்குத் தங்கள் பிள்ளைகைால் ேகிழ்ச்சி கிட்டும்; 

அவர்களுளடய ேன்றாட்டு மகட்கப்படும். தந்ளதயளை 

மேன்ளேப்படுத்துமவார் நீடுவாழ்வர்; ஆண்டவருக்குப் பணிந்து 

நடப்மபார் தங்கள் அன்ளையர்க்கு ேதிப்பு அளிப்பர். தளைவர்கள் 

கீழ்ப்பணியாைர்கள் மபால் அவர்கள் தங்கள் கபற்மறாருக்குப் பணி 

கெய்வார்கள். 

குழந்தாய், உன் தந்ளதயின் முதுளேயில் அவருக்கு உதவு; அவைது 

வாழ்நாகைல்ைாம் அவர் உள்ைத்ளதப் புண்படுத்தாமத. அவைது 



அறிவாற்றல் குளறந்தாலும் கபாறுளேளயக் களடப்பிடி; நீ இைளே 

மிடுக்கில் இருப்பதால் அவளை இகழாமத. தந்ளதக்குக்காட்டும் பரிவு 

ேறக்கப்படாது. அது உன் பாவங்களுக்குக் கழுவாயாக விைங்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இதறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

பதிலுதைப்பாடல்                திபா 128. 1-2. 3. 4-5  (பல்லவி:1) 

பல்லவி:  ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்பபார் பபறு             

பபற்பறார். 

1 ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்மபார்மபறுகபற்மறார்! 

2 உேது உளழப்பின் பயளை நீர் உண்பீர்! நீர் நற்மபறும் நைமும் 

கபறுவீர்!        ...........பல்லவி 

 

 

3 உம் இல்ைத்தில் உம் துளைவியார் கனிதரும் 

திைாட்ளெக்ககாடிமபால் இருப்பார்; உண்ணும் இடத்தில் உம் 

பிள்ளைகள் ஒலிவக் கன்றுகளைப் மபால் உம்ளேச் சூழ்ந்திருப்பர்.

          ...........பல்லவி 

4 ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடக்கும் ஆடவர் இத்தளகய ஆசி 

கபற்றவைாய் இருப்பார். 

  

5 ஆண்டவர் சீமயானிலிருந்து உேக்கு ஆசி வழங்குவாைாக! உம் வாழ் 

நாகைல்ைாம் நீர் எருெமைமின் நல்வாழ்ளவக் காணும்படி 

கெய்வாைாக!       ...........பல்லவி 



இைண்டாம் வாசகம் 

ஆண்டவருக்கு உகந்த குடும்ப வாழ்க்தக. 

திருத்தூதர் பவுல் பகாபலாதசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்   

                           3: 12-21 

ெமகாதைர் ெமகாதரிகமை, 

நீங்கள் கடவுைால் மதர்ந்துககாள்ைப்பட்டவர்கள், அவைது 

அன்பிற்குரிய இளறேக்கள். எைமவ அதற்கிளெய பரிவு, இைக்கம், 

நல்கைண்ைம், ேைத்தாழ்ளே, கனிவு, கபாறுளே, ஆகிய பண்புகைால் 

உங்களை அணிகெய்யுங்கள். ஒருவளை ஒருவர் கபாறுத்துக்ககாள்ளுங்கள். 

ஒருவளைப்பற்றி ஒருவருக்கு ஏதாவது முளறயீடு இருந்தால் 

ேன்னியுங்கள். ஆண்டவர் உங்களை ேன்னித்தது மபாை நீங்களும் 

ேன்னிக்க மவண்டும். இளவயளைத்துக்கும் மேைாக, அன்ளபமய 

ககாண்டிருங்கள். அதுமவ இளவயளைத்ளதயும் பிளைத்து 

நிளறவுகபறச் கெய்யும். கிறிஸ்து அருளும் அளேதி உங்கள் உள்ைங்களை 

கநறிப்படுத்துவதாக! இவ்வளேதிக்ககன்மற நீங்கள் ஒமை உடலின் 

உறுப்புகைாக இருக்க அளழக்கப்பட்டீர்கள். நன்றியுள்ைவர்கைாய் 

இருங்கள்.  

கிறிஸ்துளவப்பற்றிய நற்கெய்தி உங்களுக்குள் நிளறவாகக் 

குடிககாள்வதாக! முழு ஞாைத்மதாடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கற்பித்து 

அறிவுளை கூறுங்கள். திருப்பாடல்களையும் புகழ்ப்பாக்களையும் 

ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் நன்றிமயாடு உைோைப் பாடிக் கடவுளைப் 

மபாற்றுங்கள். எளதச் கொன்ைாலும் எளதச் கெய்தாலும் அளைத்ளதயும் 

ஆண்டவர் இமயசுவின் கபயைால் கெய்து அவர் வழியாய்த் தந்ளதயாம் 

கடவுளுக்கு நன்றி கெலுத்துங்கள். 

திருேைோை கபண்கமை, உங்கள் கைவருக்கு நீங்கள் 

பணிந்திருங்கள். ஆண்டவளைச் ொர்ந்து வாழ்மவாருக்கு இதுமவ தகும். 



திருேைோை ஆண்கமை, உங்கள் ேளைவியரிடம் அன்பு கெலுத்துங்கள். 

அவர்களைக் ககாடுளேப்படுத்தாதீர்கள். பிள்ளைகமை, உங்கள் 

கபற்மறாருக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படியுங்கள். ஆண்டவளைச் 

ொர்ந்தவர்களுக்கு இதுமவ தகும். கபற்மறார்கமை, உங்கள் 

பிள்ளைகளுக்கு எரிச்ெல் மூட்டாதீர்கள். அப்படிச் கெய்தால் அவர்கள் 

ேைந்தைர்ந்து மபாவார்கள். 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    திப 16: 14 காண்க 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! உம் திருைகனின் வார்த்மைகமை 

ைனத்தில் இருத்தும்படி, ஆண்டவயே, எங்கள் இைேத்மைத் திறந்ைருளும். 

அல்பலலூயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

யபாைகர்கள் நடுவில் அைர்ந்திருந்ை இயேசுமவ அவருமடே பபற்யறார் 

கண்டுபகாள்கின்றனர்.. 

✠ லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    2: 41-52 

ஆண்டுத ோறும் இதேசுவின் பெற்த ோர் ெோஸ்கோ விழோவைக் 

பகோண்டோட எருசதேமுக்குப் தெோைோர்கள்; இதேசுவுக்குப் ென்னிரண்டு 

ைேது ஆனதெோது, ைழக்கப்ெடி விழோவைக் பகோண்டோட எருசதேம் 

பசன் னர். விழோ நோள்கள் முடிந்து அைர்கள் திரும்பிேதெோது, சிறுைன் 

இதேசு எருசதேமில்  ங்கிவிட்டோர். இது அைருவடே பெற்த ோருக்குத் 

ப ரிேோது; ெேணிகள் கூட்டத்தில் அைர் இருப்ெோர் என்று எண்ணினர். 

ஒருநோள் ெேணம் முடிந் பின்பு உ வினரிவடதேயும் 

அறிமுகமோனைர்களிவடதேயும் அைவரத் த டினர்; அைவரக் 

கோணோ  ோல் அைவரத் த டிக்பகோண்டு எருசதேமுக்குத் திரும்பிச் 

பசன் ோர்கள். 



மூன்று நோள்களுக்குப்பின் அைவரக் தகோவிலில் கண்டோர்கள். 

அங்தக அைர் தெோ கர்கள் நடுவில் அமர்ந்து அைர்கள் பசோல்ைவ க் 

தகட்டுக் பகோண்டும் அைர்களிடம் தகள்விகவை எழுப்பிக் 

பகோண்டுமிருந் ோர். அைற்வ க் தகட்ட அவனைரும் அைருவடே புரிந்து 

பகோள்ளும் தி வனயும் அைர் அளித்  ெதில்கவையும் கண்டு மவேத்துப் 

தெோயினர். அைருவடே பெற்த ோரும் அைவரக் கண்டு விேப்பில் 

ஆழ்ந் னர். அப்பெோழுது அைருவடே  ோய் அைவர தநோக்கி, “மகதன, ஏன் 

இப்ெடிச் பசய் ோய்? இத ோ ெோர், உன்  ந்வ யும் நோனும் உன்வன மிகுந்  

கைவேதேோடு த டிக்பகோண்டிருந்த ோதம” என் ோர். அைர் அைர்களிடம்  

“நீங்கள் ஏன் என்வனத் த டினீர்கள்? நோன் என்  ந்வ யின் அலுைல்களில் 

ஈடுெட்டிருக்க தைண்டும் என்ெது உங்களுக்குத் ப ரிேோ ோ?” 

 என் ோர். அைர் பசோன்னவ  அைர்கள் புரிந்து பகோள்ைவில்வே. 

பின்பு அைர் அைர்களுடன் பசன்று நோசதரத்வ  அவடந்து 

அைர்களுக்குப் ெணிந்து நடந் ோர். அைருவடே  ோய் 

இந்நிகழ்ச்சிகவைபேல்ேோம்  மது உள்ைத்தில் ெதித்து வைத்திருந் ோர். 

இதேசு ஞோனத்திலும் உடல்ைைர்ச்சியிலும் மிகுந்து கடவுளுக்கும் 

மனி ருக்கும் உகந் ைரோய் ைோழ்ந்து ைந் ோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

  


