
பரிசுத்த தம திருத்துவத் பபருவிழா 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

மமமே விண்ணிலும், கீமழ மண்ணிலும் ஆண்டவமே கடவுள். 

இணைச்சட்ட  நூலிலிருந்து  வாசகம்   4: 32-34, 39-40 

மமோமே மக்களை ம ோக்கிக் கூறியது:  

உங்களுக்கு முற்பட்ட பண்ளடக் கோலத்ளைப்பற்றிக் மகட்டுத் 

தைரிந்து தகோள்ளுங்கள். கடவுள், உலகில் மனிைளைப் பளடத்ை 

 ோள் முைல், வோைத்தின் ஒருமுளை முைல் மறுமுளை வளைக்கும் 

எங்கோவது இத்ைளகய மோதபரும் தேயல்  டந்துண்மடோ? அல்லது 

இதுமபோல் மகள்விப்பட்டதுண்டோ? த ருப்பின்  டுவிலிருந்து 

மபசிய கடவுளின் குைதலோலிளயக் மகட்டும், நீங்கள் 

உயிர்வோழ்ந்ைதுமபோல் மவறு எந்ை மக்களிைமோவது 

வோழ்ந்ைதுண்டோ? அல்லது, உங்கள் கடவுைோகிய ஆண்டவர் 

எகிப்தில் உங்கள் கண்முன்மை உங்களுக்குச் தேய்ை அளைத்ளையும் 

மபோல, மேோைளைகள், அளடயோைங்கள், அருஞ்தேயல்கள், மபோர், 

வலிய கைம், ஓங்கிய புயம் மற்றும் அச்சுறுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் 



ஓர் இைத்ளை மவத ோரு  ோட்டினின்று ைமக்தகை 

உரிளமயோக்கிக்தகோள்ை முன்வரும் கடவுள் உண்டோ?  

மமமல விண்ணிலும் கீமே மண்ணிலும் ஆண்டவமை கடவுள், 

அவளைத் ைவிை மவறு எவரும் இலர் " எை இன்று அறிந்து, உங்கள் 

உள்ைத்தில் இருத்துங்கள்.  ோன் இன்று உங்களுக்குக் 

கட்டளையிடும் அவைது நியமங்களையும் கட்டளைகளையும் 

பின்பற்றுங்கள். அப்தபோழுது உங்களுக்கும், உங்களுக்குப் 

பின்வரும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எல்லோம்  லமோகும். மமலும், 

உங்கள் கடவுைோகிய ஆண்டவர் உங்களுக்கு எக்கோலத்திற்கும் 

தகோடுக்கும் மண்ணில் நீங்கள் த டு ோள் வோழ்வீர்கள்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப்பாடல்  தி பா 33: 4-5. 6,9. 18-19. 20,22   (பல்லவி  : 12b ) 

பல்லவி:  ஆண்டவர் தமது உரிணமச் பசாத்தாகத் பதரிந்பதடுத்த மக்கள் 

மபறுபபற்ம ார். 

4 ஆண்டவரின் வோக்கு ம ர்ளமயோைது; அவருளடய தேயல்கள் 

எல்லோம்  ம்பிக்ளகக்கு உரியளவ. 

5 அவர் நீதிளயயும் ம ர்ளமளயயும் விரும்புகின் ோர்;அவைது 

மபைன்போல் பூவுலகு நிள ந்துள்ைது.   பல்ேவி... 

 

6 ஆண்டவைது வோக்கிைோல் வோைங்கள் உண்டோயிை; அவைது 

தேோல்லின் ஆற் லோல் வோன்மகோள்கள் எல்லோம் உருவோயிை. 

9 அவர் தேோல்லி உலகம் உண்டோைது; அவர் கட்டளையிட, அது 

நிளல தபற் து.       பல்ேவி... 

 

18 ைமக்கு அஞ்சி  டப்மபோளையும் ைம் மபைன்புக்கோகக் 

கோத்திருப்மபோளையும் ஆண்டவர் கண்ம ோக்குகின் ோர். 



19 அவர்கள் உயிளைச் ேோவினின்று கோக்கின் ோர்; அவர்களைப் 

பஞ்ேத்திலும் வோழ்விக்கின் ோர்.    பல்ேவி... 

 

20  ோம் ஆண்டவளை  ம்பியிருக்கின்ம ோம்; அவமை  மக்குத் 

துள யும் மகடயமும் ஆவோர். 

22 உம்ளமமய  ோங்கள்  ம்பியிருப்பைோல், உமது மபைன்பு எங்கள்மீது 

இருப்பைோக!       பல்ேவி... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுளின் பிள்ணைகளுக்குரிய மனப்பான்ணமணயமய 

பபற்றுக்பகாண்டீர்கள். 

திருத்தூதர்  பவுல் உமோணமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்     

8: 14-17 

ேமகோைைர் ேமகோைரிகமை!  

     கடவுளின் ஆவியோல் இயக்கப்படுகி வர்கமை கடவுளின் மக்கள்.  

மீண்டும் அச்ேத்திற்கு உள்ைோக்கும் மைப்போன்ளமளய நீங்கள்  

தபற்றுக்தகோள்ைவில்ளல: மோ ோகக் கடவுளின் பிள்ளைகளுக்குரிய  

மைப்போன்ளமளயமய தபற்றுக் தகோண்டீர்கள். அைைோல்  ோம்,  

"அப்போ, ைந்ளைமய " எை அளேக்கிம ோம்.  ோம் இவ்வோறு  

அளேக்கும்மபோது  ம் உள்ைத்மைோடு மேர்ந்து தூய ஆவியோரும்  ோம்  

கடவுளின் பிள்ளைகள் என்பைற்குச் ேோன்று பகர்கி ோர்.  ோம்  

பிள்ளைகைோயின், உரிளமப் மபறு உளடயவர்கைோய் இருக்கிம ோம்.  

ஆம்,  ோம் கடவுளிடமிருந்து உரிளமப் மபறு தபறுபவர்கள்,  

கிறிஸ்துவின் பங்கோளிகள். அவருளடய துன்பங்களில்  ோம் பங்கு  

தப  மவண்டும்: அப்மபோதுைோன் அவமைோடு மோட்சியிலும் பங்கு  

தபறுமவோம்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    தி பவ 1: 8 காண்க 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! இருந்தவரும் இருக்கின் வரும் 

வேவிருக்கின் வரும் எல்ோம் வல்ேவருமான கடவுள், தந்ணத மகன், தூய 

ஆவியாருக்கு மகிணம உண்டாகுக. அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

தந்ணத, மகன், தூய ஆவியார் பபயோல் திருமுழுக்குக் பகாடுங்கள் . 

✠ மத்மதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   28: 16-20 

அக்கோலத்தில்  

      பதிதைோரு சீடர்களும் இமயசு ைங்களுக்குப் பணித்ைபடிமய 

கலிமலயோவிலுள்ை ஒரு மளலக்குச் தேன் ோர்கள். அங்மக அவளைக் 

கண்டு பணிந்ைோர்கள். சிலமைோ ஐயமுற் ோர்கள். இமயசு அவர்களை 

அணுகி, "விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும் அளைத்து அதிகோைமும் 

எைக்கு அருைப்பட்டிருக்கி து. எைமவ நீங்கள் மபோய் எல்லோ 

மக்களிைத்ைோளையும் சீடைோக்குங்கள்: ைந்ளை, மகன், தூய ஆவியோர் 

தபயைோல் திருமுழுக்குக் தகோடுங்கள்.  ோன் உங்களுக்குக் 

கட்டளையிட்ட யோளவயும் அவர்களும் களடப்பிடிக்கும்படி 

கற்பியுங்கள். இமைோ! உலக முடிவுவளை எந் ோளும்  ோன் 

உங்களுடன் இருக்கிம ன் " என்று கூறிைோர்.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி   

 கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

 


