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முதல் வாசகம் 

இததா! என் ஊழியர்! அவரால் என் பெஞ்சம் பூரிப்ெடடகின்றது. 

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்                                                    42:1-4,6-7 

ஆண்டவர் கூறுவதாவது: 

இததா! என் ஊழியர்! அவருக்கு நான் ஆதரவு அளிக்கிதைன்: நான் 
ததர்ந்துககாண்டவர் அவர்: அவரால் என் கநஞ்சம் பூரிப்பறடகின்ைது: அவருள் 
என் ஆவி தங்கும்படி கசய்ததன்: அவர் மக்களினங்களுக்கு நீதி வழங்குவார். 
அவர் கூக்குரலிடமாட்டார்: தம் குரறல உயர்த்தமாட்டார்: தம் குரகலாலிறயத் 
கதருவில் எழுப்பவுமாட்டார். கநரிந்த நாணறல முைியார்: மங்கி எரியும் 
திரிறய அறணயார்: உண்றமயாகதவ நீதிறய நிறலநாட்டுவார். உலகில் 
நீதிறய நிறலநாட்டும்வறர அவர் தசார்வறடயார்: மனம் தளர மாட்டார்: 
அவரது நீதிகநைிக்காகத் தீவு நாட்டினர் காத்திருப்பர். 

ஆண்டவராகிய நான் நீதிறய நிறலநாட்டுமாறு உம்றம அறழத்ததன்: உம் 
றகறயப் பற்ைிப்பிடித்து, உம்றமப் பாதுகாப்தபன்: மக்களுக்கு 
உடன்படிக்றகயாகவும் பிை இனத்தாருக்கு ஒளியாகவும் நீர் இருக்குமாறு 
கசய்தவன். பார்றவ இழந்ததாரின் கண்கறளத் திைக்கவும், றகதிகளின் 
தறளகறள அறுக்கவும், இருளில் இருப்தபாறரச் சிறையினின்று மீட்கவும் 
உம்றம அறழத்ததன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 



ெதிலுடரப்ொடல்                                                                       திபா 29:1-4,9-10 

ெல்லவி: ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு அறமதி அளித்து ஆசி வழங்குவாராக! 

இறைவனின் றமந்ததர! மாட்சிறயயும் வலிறமறயயும் ஆண்டவருக்கு 
உரித்தாக்குங்கள். ஆண்டவரின் கபயருக்தகற்ை மாட்சிறய அவருக்கு 
உரித்தாக்குங்கள்: தூய மாட்சி இலங்கும் ஆண்டவறர வழிபடுங்கள்.  

பல்லவி 
 

ஆண்டவரின் குரல் கடல்தமல் ஒலிக்கின்ைது: ஆண்டவர் நீர்த்திரள்களின்தமல் 
வறீ்ைிருக்கின்ைார். ஆண்டவர் குரல் வலிறமமிக்கது: ஆண்டவரின் குரல் 
மாட்சிமிக்கது.  

பல்லவி 
 

ஆண்டவரின் குரல் காடுகறள கவறுறமயாக்குகின்ைது: அவரது தகாவிலில் 
உள்ள அறனவரும் ‘இறைவனுக்கு மாட்சி’  என்று ஆர்ப்பரிக்கின்ைனர். 
ஆண்டவர் கவள்ளப் கபருக்கின்மீது வறீ்ைிருக்கின்ைார்: ஆண்டவர் 
என்கைன்றும் அரசராக வறீ்ைிருக்கின்ைார்.  

பல்லவி 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் இதயசுவின்தேல் தூய ஆவியாரின் வல்லடேடயப் பொழிந்தருளினார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து  வாசகம்                                                              10:34-38 

ககார்தனலியு மற்றும் அவரது வடீ்டாறர தநாக்கிப் தபதுரு கூைியது:  “கடவுள் 
ஆள் பார்த்துச் கசயல்படுவதில்றல என்பறத நான் உண்றமயாகதவ 
உணர்கிதைன். எல்லா இனத்தவரிலும் அவருக்கு அஞ்சி நடந்து, தநர்றமயாகச் 
கசயல்படுபவதர அவருக்கு ஏற்புறடயவர். 

இதயசு கிைிஸ்து வாயிலாக அறமதி உண்டு என்னும் நற்கசய்திறய அவர் 
இஸ்ரதயல் மக்களுக்கு அனுப்பினார். அவதர அறனவருக்கும் ஆண்டவர். 
திருமுழுக்குப் கபறுங்கள் என்று தயாவான் பறைசாற்ைிய பின்பு கலிதலயா 

முதல் யூததயா முழுவதிலும் நடந்தது உங்களுக்குத் கதரியும். கடவுள் 
நாசதரத்து இதயசுவின்தமல் தூய ஆவியாரின் வல்லறமறயப் 
கபாழிந்தருளினார். கடவுள் அவதராடு இருந்ததால் அலறகயின் ககாடுறமக்கு 
உட்பட்டிருந்த அறனவறரயும் அவர் விடுவித்து எங்கும் நன்றம கசய்து 
ககாண்தட கசன்ைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ெற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி                                                        மாற் 9:7 

அல்தலலூயா, அல்தலலூயா! வானம் திைந்தது: தந்றதயின் குரகலாலி 
தகட்டது: “என் அன்பார்ந்த றமந்தர் இவதர: இவருக்குச் கசவிசாயுங்கள்” 

அல்தலலூயா 

ெற்பசய்தி வாசகம் 

திருமுழுக்குப் பெற்ற இதயசு,  

கடவுளின் ஆவி தம்ேீது இறங்கி வருவடதக் கண்டார். 
மத்ததயு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்                                                         3:13-17 

அக்காலத்தில் 

இதயசு தயாவானிடம் திருமுழுக்குப் கபைக் கலிதலயாவிலிருந்து 
தயார்தானுக்கு வந்தார். தயாவான், “நான்தான் உம்மிடம் திருமுழுக்குப் கபை 
தவண்டியவன்: நீரா என்னிடம் வருகிைரீ்?”  என்று கூைித் தடுத்தார். இதயசு,  

“இப்கபாழுது விட்டுவிடும்.  கடவுளுக்கு ஏற்புறடயறவ அறனத்றதயும் நாம் 
நிறைதவற்றுவதுதான் முறை”  எனப் பதிலளித்தார். அதற்கு தயாவானும் 
இணங்கினார். 

இதயசு திருமுழுக்குப் கபற்ைவுடதன தண்ணறீர விட்டு கவளிதயைினார்.  
உடதன வானம் திைந்தறதயும் கடவுளின் ஆவி, புைா இைங்குவதுதபாலத் 
தம்மீது வருவறதயும் அவர் கண்டார். அப்கபாழுது, “என் அன்பார்ந்த றமந்தர் 
இவதர.  இவர் கபாருட்டு நான் பூரிப்பறடகிதைன்”  என்று வானத்திலிருந்து 
ஒரு குரல் தகட்டது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 
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