
திருவருகைக்ைால நான்ைாம்  ஞாயிறு 

முதல் வாசைம்  

இஸ்ரயேகல என் சார்பாை ஆளப்யபாகின்றவர் உன்னிடமிருந்யத 

யதான்றுவார்  

இகறவாக்கினர் மீக்ைா  நூலிலிருந்து வாசைம்    5: 2-5a 

ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ: 

நீவ ோ, எப்ரோத்தோ எனப்படும் பபத்லவேவே! யூதோவின் 

குடும்பங்ேளுள் மிேச் சிறி தோய் இருக்கின்றோய்! ஆயினும், இஸ்ரவ லல 

என் சோர்போே ஆளப் வபோகின்றவர் உன்னிடமிருந்வத வதோன்றுவோர்; அவர் 

வதோன்றும் வழி ேரவபோ ஊழி ஊழிக் ேோலேோய் உள்ளதோகும்.  

ஆதலோல், வபறுேோல வவதலனயில் இருப்பவள் பிள்லள 

பபறும்வலர அவர் அவர்ேலளக் லேவிட்டு விடுவோர்; அதன் பின்னர் 

அவருலட  இனத்தோருள் எஞ்சியிருப்வபோர் இஸ்ரவ ல் ேக்ேளிடம் 

திரும்பி வருவோர்ேள். அவர் வரும்வபோது, ஆண்டவரின் வலிலேவ ோடும் 

தம் ேடவுளோகி  ஆண்டவரது பப ரின் ேோட்சிவ ோடும் விளங்கித் தம் 

ேந்லதல  வேய்ப்போர்; அவர்ேளும் அச்சமின்றி வோழ்வோர்ேள்; ஏபனனில், 

உலகின் இறுதி எல்லலேள்வலர அப்வபோது அவர் வேன்லே 

பபோருந்தி வரோய் விளங்குவோர்; அவவர அலேதில  அருள்வோர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

 

 



பதிலுகரப்பாடல்             திபா 80: 1ac-2b. 14-15. 17-18(பல்லவி:3) 

 

பல்லவி:  ைடவுயள, எம்கம மீட்குமாறு உமது முை ஒளிகேக்  

ைாட்டிேருளும்   

 

1ac இஸ்ரவ லின் ஆ வர, வேருபுேளின் மீது வீற்றிருப்பவவர, 

ஒளிர்ந்திடும்!  

2b உேது ஆற்றலலக் கிளர்ந்பதழச் பசய்து எம்லே மீட்ே வோரும்! 

          ...............பல்லவி 

 

14 பலடேளின் ேடவுவள! மீண்டும் வோரும்! விண்ணுலகினின்று 

ேண்வ ோக்கிப் போரும்; இந்த திரோட்லசக் பேோடிமீது பரிவு ேோட்டும்! 

15 உேது வலக்லே நட்டுலவத்த கிலளல , உேக்பேன நீர் வளர்த்த 

ேேலவக் ேோத்தருளும்!      ...............பல்லவி 

 

17 உேது வலப்பக்ேம் இருக்கும் ேனிதலர உேது லே ேோப்பதோே! 

உேக்பேன்வற நீர் உறுதிபபறச் பசய்த ேோனிட லேந்தலரக் 

ேோப்பதோே! 

18 இனி நோங்ேள் உம்லேவிட்டு அேலேோட்வடோம்; எேக்கு வோழ்வு 

அளித்தருளும்; நோங்ேள் உேது பப லரத் பதோழுவவோம்.  

          ...............பல்லவி 

 

 

 

 



இரண்டாம் வாசைம் 

உமது திருவுளத்கத நிகறயவற்ற, இயதா வருகின்யறன். 

எபியரேருக்கு எழுதப்பட்ட  திருமுைத்திலிருந்து வாசைம்  10: 5-10 

சவேோதரர் சவேோதரிேவள 

கிறிஸ்து உலகிற்கு வந்தவபோது, “பலில யும் ேோணிக்லேல யும் நீர் 

விரும்பவில்லல, ஆனோல் ஓர் உடலல எனக்கு அலேத்துத் தந்தீர். 

எரிபலிேளும் போவம் வபோக்கும் பலிேளும் உேக்கு உேந்தலவ ல்ல. 

எனவவ நோன் கூறி து: என் ேடவுவள, உேது திருவுளத்லத நிலறவவற்ற, 

இவதோ வருகின்வறன். என்லனக் குறித்துத் திருநூல் சுருளில் 

எழுதப்பட்டுள்ளது” என்கிறோர். 

திருச்சட்டப்படி பசலுத்தப்பட்ட வபோதிலும் “நீர் பலிேலளயும் 

ேோணிக்லேல யும் எரிபலிேலளயும் போவம்வபோக்கும் பலிேலளயும் 

விரும்பவில்லல; இலவ உேக்கு உேந்தலவ ல்ல” என்று அவர் முதலில் 

கூறுகிறோர். பின்னர் “உேது திருவுளத்லத நிலறவவற்ற, இவதோ 

வருகின்வறன்” என்கிறோர். பின்லன லத நிலலக்ேச் பசய்  

முன்லன லத நீக்கிவிடுகிறோர். இந்தத் திருவுளத்தோல்தோன் இவ சு 

கிறிஸ்து ஒவர ஒரு முலற தம் உடலலப் பலி ோேச் பசலுத்தி தின் மூலம் 

நோம் தூ வரோக்ேப்பட்டிருக்கிவறோம். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     லூக் 1: 38 

அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! நான் ஆண்டவரின் அடிகம; உம் 

சசாற்படியே எனக்கு நிைழட்டும். அல்யலலூோ. 

 

 



நற்சசய்தி வாசைம் 

என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் ோர்?.   

⃰ லூக்ைா எழுதிே நற்சசய்தியிலிருந்து வாசைம்     1: 39-45 

அக்ேோலத்தில் 

ேரி ோ புறப்பட்டு யூவத  ேலலநோட்டிலுள்ள ஓர் ஊருக்கு விலரந்து 

பசன்றோர். அவர் பசக்ேரி ோவின் வீட்லட அலடந்து எலிசபபத்லத 

வோழ்த்தினோர். 

  ேரி ோவின் வோழ்த்லத எலிசபபத்து வேட்டபபோழுது அவர் 

வயிற்றிலிருந்த குழந்லத ேகிழ்ச்சி ோல் துள்ளிற்று. எலிசபபத்து தூ  

ஆவி ோல் முற்றிலும் ஆட்பேோள்ளப்பட்டோர். அப்வபோது அவர் உரத்த 

குரலில், “பபண்ேளுக்குள் நீர் ஆசி பபற்றவர்; உம் வயிற்றில் வளரும் 

குழந்லதயும் ஆசி பபற்றவத! என் ஆண்டவரின் தோய் என்னிடம் வர நோன் 

 ோர்? உம் வோழ்த்துலர என் ேோதில் விழுந்ததும் என் வயிற்றினுள்வள 

குழந்லத வபருவலே ோல் துள்ளிற்று.ஆண்டவர் உேக்குச் பசோன்னலவ 

நிலறவவறும் என்று நம்பி  நீர் வபறுபபற்றவர்” என்றோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புைழ். 

 

 

 

  

 

 


