
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் 

02.06.2019 

முதல் வாசகம் 

எங்கள் கண்கள் முன்பாக  இணேசு ணேணே எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்டார். 
 

திருத்தூதர் பணிகள்  நூலிலிருந்து வாசகம்                                                                      1:1-11 

 

ததய ாபில் அவர்கயே, இய சு தாம் ததரிந்து தகாண்ட திருத்தூதர்களுக்கு 
அவர்கள் தூ  ஆவி ின் துணணய ாடு தசய் யவண்டி வற்ணைக் குைித்து 
அைிவுறுத்தி பின் விண்யணற்ைமணடந்தார். விண்யணற்ைமணடந்த நாள்வணை 
அவர் தசய்தணவ, கற்பித்தணவ  ாவற்ணையும் குைித்து எனது முதலாம் 
நூலில் நான் எழுதியனன். இய சு துன்புற்று இைந்தபின்பு நாற்பது நாள்கோக 
அவர்களுக்குத் யதான்ைி, இணை ாட்சிண ப்பற்ைிக் கற்பித்தார்; பல ததேிவான 
சான்றுகோல் தாம் உ ியைாடு இருப்பணதக் காண்பித்தார். 

அவர்கயோடு யசர்ந்து உண்ணும்யபாது அவர்கேிடம்,  “நீங்கள் எருசயலணம 
விட்டு நீங்க யவண்டாம்.  என்னிடமிருந்து யகட்டைிந்த தந்ணத ின் வாக்குறுதி 
நிணையவைக் காத்திருங்கள். ய ாவான் தண்ணைீால் திருமுழுக்குக் தகாடுத்தார்.  
நீங்கயோ இன்னும் சில நாள்கேில் தூ  ஆவி ால் திருமுழுக்குப் 
தபறுவரீ்கள்”  என்று கூைினார். 

பின்பு அங்யக கூடி ிருந்தவர்கள் அவரிடம்,  “ஆண்டவயை, இஸ்ைய லுக்கு 
ஆட்சியுரிணமண  மீண்டும் தபற்றுத்தரும் காலம் இதுதாயனா?” என்று 
யகட்டார்கள். அதற்கு அவர், “என் தந்ணத தம் அதிகாைத்தால் குைித்து 
ணவத்துள்ே யநைங்கணேயும் காலங்கணேயும் அைிவது உங்களுக்கு உரி து 
அல்ல; ஆனால் தூ  ஆவி உங்கேிடம் வரும்யபாது நீங்கள் கடவுேது 
வல்லணமண ப் தபற்று எருசயலமிலும் யூயத ா, சமாரி ா முழுவதிலும் 
உலகின் கணடத ல்ணல வணைக்கும் எனக்குச் சாட்சிகோய் இருப்பரீ்கள்”  

என்ைார். 

இவற்ணைச் தசான்னபின்பு,  அவர்கள் கண்கள் முன்பாக அவர் யமயல எடுத்துக் 
தகாள்ேப்பட்டார். யமகம் ஒன்று அவணை எடுத்துச் தசன்று அவர்கள் 



பார்ணவ ிலிருந்து மணைத்துவிட்டது. அவர் தசல்லும்யபாது அவர்கள் 
வானத்ணத அண்ணாந்து பார்த்துக்தகாண்யட இருந்தார்கள். அப்யபாது 
தவண்ணுணட அணிந்த இருவர் யதான்ைி, “கலியல யை, நீங்கள் ஏன் வானத்ணத 
அண்ணாந்து  பார்த்துக்தகாண்யட நிற்கிைரீ்கள்? இந்த இய சு உங்கேிடமிருந்து 
விண்யணற்ைம்  அணடந்தணதக் கண்டீர்கள் அல்லவா? அவ்வாயை அவர் மீண்டும் 
வருவார்” என்ைனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பதிலுரைப்பாடல்                                                                  திபா: 47:1-2, 5-8 

பல்ேவி: எக்காேம் முழங்கிடயவ உ யை ஏறுகின்ைார் ஆண்டவர்! 

மக்கேினங்கயே, கேிப்புடன் ணகதகாட்டுங்கள்; ஆர்ப்பரித்துக் கடவுணேப் 
புகழ்ந்து பாடுங்கள். ஏதனனில்,  உன்னதைாகி  ஆண்டவர் அஞ்சுதற்கு 
உரி வர்; உலகணனத்ணதயும் ஆளும் மாயவந்தர் அவயை.  

பல்லவி 
 

ஆைவாை ஒலி ிணடய  பவனி தசல்கின்ைார் கடவுள்; எக்காேம் முழங்கிடயவ 
உ யை ஏறுகின்ைார் ஆண்டவர். பாடுங்கள்; கடவுளுக்குப் புகழ் பாடுங்கள்; 
பாடுங்கள், நம் அைசருக்குப் புகழ் பாடுங்கள்.  

பல்லவி 
 

ஏதனனில், கடவுயே அணனத்து உலகின் யவந்தர்; அருட்பா ததாடுத்துப் புகழ் 
பாடுங்கள். கடவுள் பிை இனத்தார்மீது ஆட்சி தசய்கின்ைார்; அவர்தம் திரு 
அரி ணண ில் வறீ்ைிருக்கின்ைார்.  

பல்லவி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்து விண்ணுேகிற்குள்ணளணே நுரைந்திருக்கிறார். 

எபியை ருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்             9:24-28, 10:19-23 

சயகாதைர் சயகாதரிகயே, 

கிைிஸ்து மனிதரின் ணக ால் அணமக்கப்பட்டதும் உண்ணம ான 
தூ கத்திற்கு முன்னணட ாேமாய் இருப்பதுமான இவ்வுலகத் 
தூ கத்திற்குள் நுணழ ாமல் விண்ணுலகிற்குள்யேய  
நுணழந்திருக்கிைார். அங்யக இப்யபாது நம் சார்பாகக் கடவுேின் 
திருமுன் நிற்கிைார். தணலணமக்குரு விலங்குகேின் இைத்தத்துடன் 
ஆண்டுயதாறும் தூ கத்திற்குள் தசல்வார். அதற்கு மாைாக, கிைிஸ்து 
தம்ணமய  ஒயை முணை பலி ாகக் தகாடுத்தார். அணத மீண்டும் 
மீண்டும் தசய் வில்ணல. அவ்வாறு தசய்திருப்பாதைன்ைால், உலகம் 
யதான்ைி  காலந்ததாட்டு, அவர் மீண்டும் மீண்டும் துன்புற்ைிருக்க 
யவண்டும். அதற்கு மாைாக, உலகம் முடியும் காலமான இப்யபாது 
தம்ணமய  பலி ாகக் தகாடுத்து, பாவங்கணேப் யபாக்குவதற்காக ஒயை 
முணை உலகில் தவேிப்படுத்தப்பட்டார். மனிதர் ஒயை முணை சாவுக்கு 
உட்படுகின்ைனர். பின்னர் இறுதித் தீர்ப்பு வருகிைது. இதுயவ 
அவர்களுக்தகன உள்ே நி தி. அவ்வாயை, கிைிஸ்துவும் பலரின் 
பாவங்கணேப் யபாக்கும்தபாருட்டு, ஒயை முணை தம்ணமத்தாயம 
பலி ாகக் தகாடுத்தார். அவர் மீண்டும் ஒருமுணை யதான்றுவார். 
ஆனால், பாவத்தின் தபாருட்டு அல்ல, தமக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு 
மீட்பு அருளும் தபாருட்யட யதான்றுவார். 

சயகாதை சயகாதரிகயே, இய சுவின் உடணலக் யகாவிலின் 
திணைச்சீணலக்கு ஒப்பிடலாம். இத்திணைச்சீணல வழி ாகத் 
திருத்தூ கத்திற்குள் நுணழ  நமக்குத் துணிவு உண்டு. ஏதனனில் 
அவர் இைத்தம் சிந்தி நமக்தகனப் புதி ததாரு வழிண த் திைந்து 
ணவத்துள்ோர். இதுயவ வாழ்வுக்கு அணழத்துச் தசல்லும் வழி. யமலும் 



கடவுளுணட  இல்லத்தின் மீது அதிகாைம் தபற்ை தபரி  குரு ஒருவர் 
நமக்கு உண்டு. ஆதலால், தீ  மனச்சான்ைிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 
உள்ேமும் தூ  நீரில் கழுவப்பட்ட உடலும் உணட வர்கோய், யநரி  
உள்ேத்யதாடும் மிகு உறுதி ான நம்பிக்ணகய ாடும் அவணை அணுகிச் 
தசல்யவாமாக. நமக்கு வாக்கேித்தவர் நம்பிக்ணகக்கு உரி வர்.  

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாேி                              மத். 28:19, 20 

அல்யலலூ ா, அல்யலலூ ா! நீங்கள் யபாய் எல்லா மக்கேினத்தாணையும் சீடைாக்குங்கள்: இயதா! 
உலக முடிவுவணை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கியைன் ; என்கிைார் ஆண்டவர் 
.அல்யலலூ ா 

நற்கசய்தி வாசகம் 

இணேசு சடீர்களுக்கு ஆசி வைங்கிக்ககாண்டிருந்தணபாணத  

அவர் அவர்களிடேிருந்து பிரிந்து விண்ணேற்றம் அரடந்தார். 

லூக்கா எழுதி  நற்தசய்தி ிலிருந்து வாசகம்                                       24: 46-53 

அக்காலத்தில்  

இய சு தம் சீடர்கேிடம், “தமசி ா துன்புற்று இைந்து மூன்ைாம் நாள் 
உ ிர்த்ததழ யவண்டும் என்றும், ‘பாவ மன்னிப்புப் தபை மனம் 
மாறுங்கள்’, என எருசயலம் ததாடங்கி அணனத்து நாடுகேிலும் 
அவருணட  தப ைால் பணைசாற்ைப்பட யவண்டும் என்றும் 
எழுதியுள்ேது. இவற்றுக்கு நீங்கள் சாட்சிகள். இயதா, என் தந்ணத 
வாக்கேித்த வல்லணமண  நான் உங்களுக்கு அனுப்புகியைன். நீங்கள் 
உன்னதத்திலிருந்து வரும் அவ்வல்லணம ால் ஆட்தகாள்ேப்படும் வணை 
இந்நகைத்தியலய  இருங்கள்" என்ைார். 

பின்பு இய சு தபத்தானி ா வணை அவர்கணே அணழத்துச் தசன்று தம் 
ணககணே உ ர்த்தி அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார்.  அவர்களுக்கு ஆசி 
வழங்கிக்தகாண்டிருந்தயபாயத அவர் அவர்கேிடமிருந்து பிரிந்து 
விண்யணற்ைம் அணடந்தார். அவர்கள் அவணை வணங்கிவிட்டுப் தபரு 
மகிழ்ச்சிய ாடு எருசயலம் திரும்பிச் தசன்ைார்கள். அவர்கள் யகாவிலில் 
எப்யபாதும் கடவுணேப் யபாற்ைி வாறு இருந்தார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 


