
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 நடப்மபார் மபறுகபற்மறார்! 

  

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. 

நன்றியுள்ைவர்கைாயிருங்கள். 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     எபி 1: 1-2 

 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! பலமுதற, பலவதககளில் 

முற்காலத்தில் இதறவாக்கினர் வழியாக நம் மூதாததயரிடம் பபசிய 

கடவுள், இவ்விறுதி நாள்களில் தம் மகன் வழியாக நம்மிடம் பபசியுள்ளார் 

அல்பலலூயா. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நற்பசய்தி வாசகம் 

பாலன் வளர்ந்து ஞானம் நிதறந்தவைாய் இருந்தார் . 

⃰ லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     2: 22-40 

மோமெயின் ெட்டப்படி தூய்ளேச் ெடங்ளக நிளறமவற்றமவண்டிய 

நாள் வந்தமபாது குழந்ளதளய ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்க அவர்கள் 

எருெமைமுக்குக் ககாண்டு கென்றார்கள். ஏகைனில், “ஆண் தளைப்மபறு 

அளைத்தும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும்” என்று அவருளடய 

திருச்ெட்டத்தில் எழுதியுள்ைது. அச்ெட்டத்தில் கூறியுள்ைவாறு இரு 

ோடப்புறாக்கள் அல்ைது இரு புறாக்குஞ்சுகளை அவர்கள் பலியாகக் 

ககாடுக்க மவண்டியிருந்தது. 

அப்மபாது எருெமைமில் சிமிமயான் என்னும் ஒருவர் இருந்தார். 

அவர் மநர்ளேயாைவர்; இளறப்பற்றுக் ககாண்டவர்; இஸ்ைமயலுக்கு 

வாக்களிக்கப்பட்ட ஆறுதளை எதிர்பார்த்திருந்தவர்; தூய ஆவிளய அவர் 

கபற்றிருந்தார். “ஆண்டவருளடய கேசியாளவக் காணுமுன் அவர் 

ொகப்மபாவதில்ளை” என்று தூய ஆவியால் உைர்த்தப்பட்டிருந்தார். 

அந்த ஆவியின் தூண்டுதைால் அவர் மகாவிலுக்கு வந்திருந்தார். திருச்ெட்ட 

வழக்கத்திற்கு ஏற்பச் கெய்ய மவண்டியளதக் குழந்ளத இமயசுவுக்குச் 

கெய்து முடிக்கப் கபற்மறார் அதளை உள்மை ககாண்டுவந்தமபாது. 

சிமிமயான் குழந்ளதளயக் ளகயில் ஏந்திக் கடவுளைப் மபாற்றி, 

“ஆண்டவமை, உேது கொற்படி உம் அடியான் என்ளை 

இப்மபாது அளேதியுடன் மபாகச் கெய்கிறீர். ஏகைனில், ேக்கள் 

அளைவரும் காணுோறு, நீர் ஏற்பாடு கெய்துள்ை உேது மீட்ளப என் 

கண்கள் கண்டுககாண்டை. இம்மீட்மப பிற இைத்தாருக்கு. கவளிப்பாடு 

அருளும் ஒளி; இதுமவ உம் ேக்கைாகிய இஸ்ைமயலுக்குப் கபருளே” 

என்றார். 

குழந்ளதளயக் குறித்துக் கூறியளவ பற்றி அதன் தாயும் தந்ளதயும் 

வியப்புற்றைர். சிமிமயான் அவர்களுக்கு ஆசிகூறி, அதன் தாயாகிய 

ேரியாளவ மநாக்கி, “இமதா, இக்குழந்ளத இஸ்ைமயல் ேக்களுள் பைரின் 

வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காைைோக இருக்கும்; எதிர்க்கப்படும் 



அளடயாைோகவும் இருக்கும். இவ்வாறு பைருளடய ேளறவாை 

எண்ைங்கள் கவளிப்படும். உேது உள்ைத்ளதயும் ஒரு வாள் ஊடுருவிப் 

பாயும்” என்றார். 

ஆமெர் குைத்ளதச் மெர்ந்த பானுமவலின் ேகைாகிய அன்ைா என்னும் 

இளறவாக்கிைர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் வயது முதிர்ந்தவர்; ேைோகி 

ஏழு ஆண்டுகள் கைவமைாடு வாழ்ந்தபின் ளகம்கபண் ஆைவர்; 

அவருக்கு வயது எண்பத்து நான்கு. அவர் மகாவிளைவிட்டு நீங்காேல் 

மநான்பிருந்து ேன்றாடி அல்லும் பகலும் திருப்பணி கெய்துவந்தார். 

அவரும் அந்மநைத்தில் அங்கு வந்து கடவுளைப் புகழ்ந்து எருெமைமின் 

மீட்புக்காகக் காத்திருந்த எல்ைாரிடமும் அக்குழந்ளதளயப்பற்றிப் 

மபசிைார். 

ஆண்டவருளடய திருச்ெட்டப்படி எல்ைாவற்ளறயும் கெய்துமுடித்த 

பின்பு அவர்கள் கலிமையாவிலுள்ை தங்கள் ஊைாகிய நாெமைத்துக்குத் 

திரும்பிச் கென்றார்கள். குழந்ளதயும் வைர்ந்து வலிளே கபற்று 

ஞாைத்தால் நிளறந்து கடவுளுக்கு உகந்ததாய் இருந்தது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


