
திருவருகைக்ைால மூன்றாம்   ஞாயிறு 

முதல் வாசைம்  

உன் ப ாருட்டு ஆண்டவர் மகிழ்ந்து ைளிகூருவார் 

இகறவாக்கினர் பசப் னியா நூலிலிருந்து வாசைம்   3: 14-17 

மகளே சீள ோன்! மகிழ்ச்சி ோல் ஆர்ப்பரி; இஸ்ரள ளே! ஆரவோரம் 

செய்; மகளே எருெளேம்! உன் முழு உள்ேத்ள ோடு அகமகிழ்ந்து அக்களி. 

ஆண்டவர் உன்  ண்டனைத் தீர்ப்னபத்  ள்ளிவிட்டோர்; உன் 

பனகவர்கனே அப்புறப்படுத்திைோர்; இஸ்ரள லின் அரெரோகி  

ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றோர்; நீ இனி எந் த் தீங்கிற்கும் 

அஞ்ெமோட்டோய். அந்நோளில் எருெளேனம ளநோக்கி இவ்வோறு கூறப்படும்: 

“சீள ோளை, அஞ்ெளவண்டோம்; உன் னககள் ளெோர்வனட  ளவண்டோம். 

உன் கடவுேோகி  ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றோர்; அவர் மோவீரர்; 

மீட்பு அளிப்பவர்; உன்சபோருட்டு அவர் மகிழ்ந்து களிகூருவோர்;  ம் 

அன்பிைோல் உைக்குப் புத்துயிர் அளிப்போர்; உன்னைக் குறித்து மகிழ்ந்து 

ஆடிப்போடுவோர். 

 
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 திலுகைப் ாடல்             எசா 12: 2-3. 4. 5-6(பல்ேவி:6) 

 

 ல்லவி:  ஆர்ப் ரிந்து  அக்ைளியுங்ைள்;  ஆண்டவர்   சிறந்து  

விளங்குகின்றார்.  

 

2 இனறவன் என் மீட்பர், அவர்ளமல் நம்பிக்னக னவக்கிளறன், நோன் 

அஞ்ெமோட்ளடன்; ஆண்டவளர என் ஆற்றல், அவனரள  போடுளவன், 

என் மீட்பும் அவளர. 

3 மீட்பருளும் ஊற்றுகளிலிருந்து நீங்கள் அகமகிழ்ளவோடு  ண்ணீர் 

முகந்து சகோள்வீர்கள்.     ............... ல்லவி 

 

4 ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்; அவர் திருப்சப னரப் 

ளபோற்றுங்கள்; மக்களிைங்களினடள  அவர்செ ல்கனே 

அறிவியுங்கள்; அவர் திருப்சப ர் உ ர்க எைப் பனறெோற்றுங்கள்.

         ............... ல்லவி 

 

5 ஆண்டவருக்குப் புகழ்ப்போ அனமத்துப் போடுங்கள்; ஏசைனில் அவர் 

மோட்சியுறும் செ ல்கனேப் புரிந்துள்ேோர்; அனைத்துேகும் இன  

அறிந்து சகோள்வ ோக. 

6 சீள ோனில் குடியிருப்ளபோளர! ஆர்ப்பரிந்து அக்களியுங்கள்; 

இஸ்ரள லின் தூ வர் உங்களினடள  சிறந்து விேங்குகின்றோர்.

         ............... ல்லவி 

 

 

 



இைண்டாம் வாசைம் 

ஆண்டவர் அண்கமயில் உள்ளார் 

திருத்தூதர்  வுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய  திருமுைத்திலிருந்து வாசைம்

          4: 4-7 

ெளகோ ரர் ெளகோ ரிகளே 

ஆண்டவளரோடு இனைந்து என்றும் மகிழுங்கள்; மீண்டும் 

கூறுகிளறன், மகிழுங்கள். கனிந்  உங்கள் உள்ேம் எல்ேோ மனி ருக்கும் 

ச ரிந்திருக்கட்டும். ஆண்டவர் அண்னமயில் உள்ேோர். என ப்பற்றியும் 

கவனேப்பட ளவண்டோம். ஆைோல் நன்றிள ோடு கூடி  இனற ளவண்டல், 

மன்றோட்டு ஆகி  அனைத்தின் வழி ோகவும் கடவுளிடம் உங்கள் 

விண்ைப்பங்கனேத் ச ரிவியுங்கள். அப்சபோழுது, அறிசவல்ேோம் கடந்  

இனற அனமதி கிறிஸ்து இள சுளவோடு இனைந்துள்ே உங்கள் 

உள்ேத்ன யும் மைத்ன யும் போதுகோக்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     எசா 61: 1ac 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! ஆண்டவைாகிய என் தகலவரின் ஆவி 

என்லமல் உளது; ஒடுக்ைப் ட்லடாருக்கு நற்பசய்திகய அறிவிக்ை என்கன 

அனுப்பியுள்ளார்.. அல்லலலூயா. 

 

 

 

 

 

 

 

 



நற்பசய்தி வாசைம் 

நாங்ைள் என்ன பசய்ய லவண்டும்?  

⃰ லூக்ைா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசைம்     3: 10-18 

அக்கோேத்தில் 

திருமுழுக்கு ள ோவோன் ளபோதித்துக்சகோண்டிருந் ளபோது “நோங்கள் 

என்ை செய்  ளவண்டும்?” என்று கூட்டத்திைர் அவரிடம் ளகட்டைர். 

அ ற்கு அவர் மறுசமோழி ோக, “இரண்டு அங்கிகனே உனட வர் 

இல்ேோ வளரோடு பகிர்ந்து சகோள்ேட்டும்; உைனவ உனட வரும் 

அவ்வோளற செய் ட்டும்” என்றோர். 

வரி  ண்டுளவோரும் திருமுழுக்குப் சபற வந்து, “ளபோ களர, நோங்கள் 

என்ை செய் ளவண்டும்?” என்று அவரிடம் ளகட்டைர். அவர், 

“உங்களுக்குக் குறிக்கப்பட்ட ச ோனகக்கு அதிகமோக என யும் 

 ண்டோதீர்கள்” என்றோர். 

பனடவீரரும் அவனர ளநோக்கி, “நோங்கள் என்ை செய்  ளவண்டும்?” 

என்று ளகட்டைர். அவர், “நீங்கள் எவனரயும் அச்சுறுத்திப் பைம் 

பறிக்கோதீர்கள்;  ோர்மீதும் சபோய்க் குற்றம் சுமத் ோதீர்கள்; உங்கள் 

ஊதி ளம ளபோதும் என்றிருங்கள்” என்றோர். 

அக்கோேத்தில் மக்கள் மீட்பனர எதிர்போர்த்துக் சகோண்டிருந் ோர்கள். 

ஒருளவனே ள ோவோன் சமசி ோவோக இருப்போளரோ என்று எல்ேோரும் 

 ங்களுக்குள் எண்ணிக்சகோண்டிருந் ோர்கள். ள ோவோன் அவர்கள் 

அனைவனரயும் போர்த்து, “நோன்  ண்ணீரோல் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் 

சகோடுக்கிளறன்; ஆைோல் என்னைவிட வலினமமிக்க ஒருவர் வருகிறோர். 

அவருனட  மிதி டி வோனர அவிழ்க்கக்கூட எைக்குத்  குதியில்னே. 

அவர் தூ  ஆவி என்னும் சநருப்போல் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் 

சகோடுப்போர். அவர் சுேனகத்  ம் னகயில் சகோண்டு ளகோதுனமன யும் 

ப னரயும் பிரித்ச டுப்போர். ளகோதுனமன த்  ம் கேஞ்சி த்தில் 

ளெர்ப்போர்; ப னரள ோ அனை ோ சநருப்பிலிட்டுச் சுட்சடரிப்போர்” 



என்றோர். ளமலும் பே அறிவுனரகள் கூறி மக்களுக்கு நற்செய்தின  

அறிவித் ோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புைழ். 

 

 

 

  

 

 


