
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

1. கிறிஸ்து ஆண்டவர் தமது பாஸ்கா மறறநிகழ்றவ நிறறவு செய்ய எருெலேமுக்குள் 
நுறைந்தறதத் திரு அறவ இன்று நிறைவுகூருகின்றது. எைலவ, ஆண்டவரின் இத்தறகய நுறைவு 
எல்ோத் திருப்பேிகளிலும் நிறைவுகூரப்படும். முக்கிய திருப்பேிக்குமுன் பவைி அல்ேது 
ெிறப்பாை வருறகச் ெடங்கிைாலும், மற்றத் திருப்பேிகளுக்குமுன் ொதாரண வருறகச் 
ெடங்கிைாலும் இது சகாண்டாடப்படும். மக்கள் சபருமளவில் பங்லகற்கும் ஒரிரு திருப்பேிகளுக்கு 
முன்னும் பவைி இன்றிச் ெிறப்பாை வருறக வைிபாட்றட நடத்தோம். ! 

பவைிலயா ெிறப்பாை வருறகலயா நறடசபறாத இடங்களில் அங்கு சமெியாவின் வருறக, 
ஆண்டவரின் பாடுகள் ஆகியறவ பற்றிய இறறவார்த்றத வைிபாட்றடயும் ெைிக்கிைறம அல்ேது 
(ஞாயிற்றுக்கிைறம மாறேத்திருப்புகறையும் லநரத்திற்கு ஏற்றவாறு சகாண்டாடுவது 
விரும்பத்தக்கது. 

எருசலேமுக்குள் ஆண்டவரின் நுடைடவ நிடைவுகூர்தல் 

 
முதல் வடக: பவைி 

2. சபாருத்தமாை லநரத்தில் மக்கள் லகாவிலுக்கு சவளிலய ஒரு ெிற்றாேயத்தில் அல்ேது தகுந்த 
இடத்தில் கூடுவார்கள். சவளியிேிருந்து லகாவிறே லநாக்கிப் பவைி செல்லும் நம்பிக்றகயாளர் 
தம் றககளில் குருத்லதாறேகறளப் பிடித்திருப்பர். 

3. அருள்பணியாளரும் திருத்சதாண்டரும் திருப்பேிக்காை ெிவப்பு நிறத் திருவுறடறய அணிந்து 
மற்றப் பணியாளர்கள் புறடசூை மக்கள் கூடியுள்ள இடத்துக்கு வருவர். அருள்பணியாளர் திருப்பேி 
உறடக்குப் பதிோக 'திருப்லபார்றவ' அணியோம். பவைி முடிந்தவுடன் அறதக் கைற்றிவிட்டுத் 
திருப்பேி உறடறய அணிந்துசகாள்வார். 

4. இதற்கிறடயில் கீழ்க்கண்ட பல்ேவி அல்ேது மற்சறாரு சபாருத்தமாை பாடல் பாடப்படும். 

 
பல்ேவி: மத் 21:9 

தாவதீின் மகனுக்கு ஓென்ைா! ஆண்டவர் சபயரால் 
வருகிறவர் ஆ - - ெி சபற்றவலர! இஸ்ரலயேின் அரெலர, 
உன்ைதங்களிலே ஓென்ைா! 
உன்ைதங்களிலே ஓென்ைா! 

5. பின்ைர் அருள் பணியாளரும் நம்பிக்றகயாளரும் ெிலுறவ அறடயாளம் வறரயும் சபாழுது, 
அருள்பணியாளர் தந்றத, மகன், தூய ஆவியாரின் சபயராலே" எை சொல்கின்றார். பின்ைர் 
அருள்பணியாளர் வைக்கம் லபாே மக்கறள வாழ்த்துகின்ற இந்நாள் சகாண்டாட்டத்றத 
அறைவரும் அறிந்து, அதில் ஈடுபாட்டுடன் பங்சகடுக் இவ்வார்த்றதகளால் அல்ேது இறவ 
லபான்ற வார்த்றதகளால் ெிற்றுறர நம்பிக்றகயாளருக்கு அறைப்பு விடுக்கின்றார். 

அன்புமிக்க ெலகாதர ெலகாதரிகலள, தவக் காேத் சதாடக்கத்திேிருந்லத, 
தவ முயற்ெிகளாலும் பிறர் அன்புப் பணிகளாலும் நம் இதயங்கறளத் 



 

 

தயாரித்தபின் இன்று நாம் ஒன்று கூடியுள்லளாம். இதைால் நம் 
ஆண்டவருறடய பாஸ்கா மறறநிகழ்றவ, அதாவது ஆண்டவருறடய 
திருப்பாடுகறளயும் உயிர்ப்றபயும் உேகளாவிய திரு அறவலயாடு லெர்ந்து 
அறிவிக்கின்லறாம். இப்பாஸ்கா மறறநிகழ்றவ நிறறலவற்றலவ அவர் தம் 
நகராை எருெலேமுக்குள் நுறைந்தார். எைலவ மீட்பு அளிக்கும் இந்த நுறைறவ 
நாம் முழு நம்பிக்றகயுடனும் இறறப்பற்றுடனும் நிறைவில் சகாண்டு, 
ஆண்டவறரப் பின்செல்லவாம். அவருறடய அருளிைால் ெிலுறவயின் 
பங்லகற்பாளர்களாக மாறி, அவருறடய உயிர்ப்பிலும் வாழ்விலும் நாம் 
பங்குசபறுலவாமாக. 

6. ெிற்றுறரக்குப் பின் அருள் பணியாளர் தம் றககறள விரித்து, கீழுள்ள மன்றாட்டுகளுள் 
ஒன்றறச் சொல்கின்றார்: 

மன்றாடுலவாமாக. 

என்சறன்றுமுள்ள எல்ோம் வல்ே இறறவா, இக்குருத்லதாறேகறள 
உமது X ஆெியால் புைிதப்படுத்தியருளும்; அதைால் கிறிஸ்து அரெறர 
அக்களிப்புடன் பின்பற்றும் நாங்கள் அவர் வைியாக நிறேயாை 
எருெலேமுக்குள் வந்து லெர ஆற்றல் சபறுலவாமாக. என்சறன்றும் வாழ்ந்து 
ஆட்ெி செய்கின்ற அவர் வைியாக உம்றம மன்றாடுகின்லறாம். 

பதில்: ஆசமன். 

அல்ேது 

மன்றாடுலவாமாக. 

இறறவா, உம்றம எதிர்லநாக்கியிருப்லபாரின் நம்பிக்றகறய வளர்த்து 
உம்றம லவண்டுலவாரின் மன்றாட்டுகறளக் கைிவுடன் லகட்டருளும்; அதைால் 
சவற்றி வரீராை கிறிஸ்துவின் திருமுன் இன்று குருத்லதாறேகறள ஏந்தி 
வருகின்ற நாங்கள் அவர் வைியாக நற்செயல்களின் பயன்கறள உமக்கு 
அளிப்லபாமாக. என்சறன்றும் வாழ்ந்து ஆட்ெி செய்கின்ற அவர் வைியாக 
உம்றம மன்றாடுகின்லறாம். பதில்: ஆசமன். அருள்பணியாளர் அறமதியாகக் 
குருத்லதாறேகள் மீது புைித நீறரத் சதளிக்கின்றார். 

7. ஆண்டவரின் நுறைவு பற்றிய நற்செய்திறய நான்கு நற்செய்திகளுள் ஒன்றிேிருந்து 
திருத்சதாண்டலரா - அவர் இல்றேசயைில் - அருள்பணியாளலரா பறறொற்றுகின்றார். லதறவக்கு 
ஏற்பத் தூபம் பயன்படுத்தப்படோம். 

முதல் ஆண்டு 

ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் ஆெி சபற்றவர். 



 

 

மத்லதயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிேிருந்து வாெகம். 21:1-11 

இலயசு தம் ெீடலராடு எருெலேறம சநருங்கிச் சென்று ஒேிவ மறே 
அருகிேிருந்த சபத்பகு என்னும் ஊறர அறடந்தலபாது இரு ெீடர்கறள அனுப்பி, 
"நீங்கள் உங்களுக்கு எதிலர இருக்கும் ஊருக்குள் செல்லுங்கள். சென்ற உடலை 
அங்லக கட்டிறவக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு கழுறதறயயும், அதலைாடு ஒரு 
குட்டிறயயும் காண்பரீ்கள். அவற்றற அவிழ்த்து என்ைிடம் சகாண்டு 
வாருங்கள். யாராவது உங்களிடம் ஏலதனும் சொன்ைால், 'இறவ 
ஆண்டவருக்குத் லதறவ' எைச் சொல்லுங்கள். உடலை அவர் அவற்றற 
அனுப்பிவிடுவார் என்றார். மகள் ெீலயாைிடம் சொல்லுங்கள்: இலதா உன் அரெர் 
உன்ைிடம் வருகிறார்; அவர் எளிறமயுள்ளவர்; கழுறதயின்லமல் ஏறி 
வருகிறார்; கழுறதக்குட்டியின்லமல் அமர்ந்து வருகிறார்" என்று 
இறறவாக்கிைர். உறரத்தது நிறறலவற இவ்வாறு நிகழ்ந்தது. ெீடர்கள் லபாய் 
இலயசு தங்களுக்குப் பணித்தபடிலய செய்தார்கள். அவர்கள் கழுறதறயயும் 
குட்டிறயயும் ஒட்டிக் சகாண்டுவந்து, அவற்றின்லமல் தங்கள் லமலுறடகறளப் 
லபாட்டு, இலயசுறவ அமரச் செய்தார்கள். சபருந்திரளாை மக்கள் தங்கள் 
லமலுறடகறள வைியில் விரித்தார்கள். லவறு ெிேர் மரங்களிேிருந்து 
கிறளகறள சவட்டி வைியில் பரப்பிைர்.அவருக்கு முன்லையும் பின்லையும் 
சென்ற கூட்டத்திைர், "தாவதீின் மகனுக்கு ஓென்ைா ! ஆண்டவர் சபயரால் 
வருகிறவர் ஆெி சபற்றவர். உன்ைதத்தில் ஓென்ைா" என்று சொல்ேி 
ஆர்ப்பரித்தைர். அவர் எருெலேமுக்குள் சென்றலபாது நகரம் முழுவதும் 
பரபரப்பறடய, "இவர் யார்?" என்னும் லகள்வி எழுந்தது. அதற்குக் கூட்டத்திைர், 
"இவர் இறறவாக்கிைர் இலயசு; கேிலேயாவிலுள்ள நாெலரத்றதச் லெர்ந்தவர்" 
என்று பதிேளித்தைர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

இரண்டாம் ஆண்டு : 

மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிேிருந்து வாெகம். 11:1-10 

இலயசு தம் ெீடலராடு ஒேிவ மறே அருகிலுள்ள சபத்பகு, சபத்தாைியா 
என்னும் ஊர்களுக்கு வந்து, எருெலேறம சநருங்கியசபாழுது இரு ெீடர்கறள 
அனுப்பி, "உங்களுக்கு எதிலர இருக்கும் ஊருக்குள் லபாங்கள். அதில் 
நுறைந்தவுடன், இதுவறர யாரும் அமராத ஒரு கழுறதக்குட்டி 
கட்டிறவக்கப்பட்டிருப்பறதக் காண்பரீ்கள். அறத அவிழ்த்துக் சகாண்டு 
வாருங்கள். யாராவது உங்களிடம், 'ஏன் இப்படிச் செய்கிறரீ்கள்?' என்று 
லகட்டால், 'இது ஆண்டவருக்குத் லதறவ, இறத அவர் உடலை திருப்பி இங்கு 
அனுப்பி விடுவார்' எைச் சொல்லுங்கள்" என்றார். அவர்கள் சென்று ஒரு வடீ்டு 
வாயிலுக்கு சவளிலய, சதருவில் ஒரு கழுறதக்குட்டிறயக் 
கட்டிறவத்திருப்பறதக் கண்டு, அறத அவிழ்த்துக் சகாண்டிருக்றகயில், அங்லக 



 

 

நின்றுசகாண்டிருந்த ெிேர் அவர்களிடம், "என்ை செய்கிறரீ்கள்? கழுறதக் 
குட்டிறயயா அவிழ்க்கிறரீ்கள்?" என்று லகட்டைர். அவர்கள் இலயசு தங்களுக்குக் 
கூறியபடிலய சொல்ே, அங்கு நின்றவர்களும் லபாகவிட்டைர். பிறகு 
அக்கழுறதக்குட்டிறய இலயசுவிடம் சகாண்டுவந்து, அதன்லமல் தங்கள் 
லமலுறடகறளப் லபாட, அவர் அதன் மீது அமர்ந்தார். பேர் தங்கள் 
லமலுறடகறளயும், லவறு ெிோ வயல்சவளிகளில் சவட்டிய இறே 
தறைகறளயும் வைியில் பரப்பிைர். முன்லையும் பின்லையும் சென்றவர்கள், 
''ஓென்ைா! ஆண்டவா சபயரால் வருகிறவர் ஆெி சபற்றவர்! வரவிருக்கும் நம் 
தந்றத தாவதீின் அரசு ஆெி சபற்றலத! உன்ைதத்தில் ஓென்ைா!" என்று 
ஆர்ப்பரித்தைர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

அல்ேது 

லயாவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிேிருந்து வாெகம். 12:12-16 

அக்காேத்தில் திருவிைாவுக்குப் சபருந்திரளாய் வந்திருந்த மக்கள் இலயசு 
எருெலேமுக்கு வருகிறார் என்று லகள்வியுற்று, குருத்லதாறேகறளப் 
பிடித்துக்சகாண்டு அவருக்கு எதிர்சகாண்டுலபாய், "ஓென்ைா! ஆண்டவர் 
சபயரால் வருகிறவரும் இஸ்ரலயேின் அரெருமாைவரும் ஆெி சபற்றவர்" 
என்று சொல்ேி ஆர்ப்பரித்தைர். இலயசு ஒரு கழுறதக்குட்டிறயக் கண்டு 
அதன்லமல் ஏறி அமர்ந்தார். "மகலள ெீலயான், அஞ்ொலத! இலதா உன் அரெர் 
வருகிறார்; கழுறதக் குட்டியின்லமல் ஏறி வருகிறார் என்று மறறநூேில் 
எழுதியுள்ளதற்லகற்ப அவர் இவ்வாறு செய்தார். அந்லநரத்தில் அவருறடய 
ெீடர்கள் இச்செயல்களின் சபாருறளப் புரிந்து சகாள்ளவில்றே. அவறரப் பற்றி 
மறறநூேில் எழுதப்பட்டிருந்தவாலற இறவயறைத்தும் நிகழ்ந்தை என்பது 
இலயசு மாட்ெி சபற்ற பிறலக அவர்கள் நிறைவுக்கு வந்தது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

மூன்றாம் ஆண்டு 

லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிேிருந்து வாெகம் 19:28-40 

அக்காேத்தில் இலயசு முன்பாகலவ எருெலேமுக்குப் புறப்பட்டுச் 
சென்றார். ஒேிவம் எை வைங்கப்படும் மறே அருகிலுள்ள சபத்பகு, 
சபத்தாைியா என்ற ஊர்கறள அவர் சநருங்கி வந்தலபாது இரு ெீடர்கறள 
அனுப்பிைார். அப்லபாது அவர் அவர்களிடம், "எதிலர இருக்கும் ஊருக்குள் 
லபாங்கள்: அதில் நுறைந்ததும், இதுவறர யாரும் அமராத ஒரு கழுறதக்குட்டி 
கட்டி றவக்கப்பட்டிருப்பறதக் காண்பரீ்கள். அறத அவிழ்த்துக் சகாண்டு 



 

 

வாருங்கள். யாராவது உங்களிடம், 'ஏன் அவிழ்க்கிறரீ்கள்?' என்று லகட்டால், 'இது 
ஆண்டவருக்குத் லதறவ' எைச் சொல்லுங்கள் என்றார். அனுப்பப்பட்டவர்கள் 
சென்று அவர் தங்களுக்குச் சொன்ைவாலற இருக்கக் கண்டார்கள். அவர்கள் 
அறத அவிழ்த்துக் சகாண்டிருந்தலபாது கழுறதயின் உரிறமயாளர்கள், 
"கழுறதறய ஏன் அவிழ்க்கிறரீ்கள்?' என்று அவர்களிடம் லகட்டார்கள். அதற்கு 
அவர்கள், "இது ஆண்டவருக்குத் லதறவ" என்றார்கள். பின்பு அறத இலயசுவிடம் 
ஒட்டி வந்தார்கள். அக்கழுறதயின்லமல் தங்கள் லமலுறடகறளப் லபாட்டு, 
இலயசுறவ அதன்லமல் ஏறச் செய்தார்கள். அவர் லபாய்க் சகாண்டிருந்தலபாது 
அவர்கள் தங்கள் லமலுறடகறள வைியில் விரித்துக்சகாண்லட சென்றார்கள். 
இலயசு ஒேிவ மறேச் ெரிறவ சநருங்கிைார். அப்லபாது திரண்டிருந்த ெீடர் 
அறைவரும் தாங்கள் கண்ட அறைத்து வறக செயல்களுக்காகவும் உரத்த 
குரேில் மகிழ்ச்ெிலயாடு கடவுறளப் புகைத் சதாடங்கிைர்: 

" ஆண்டவர் சபயரால் அரெராய் வருகிறவர் ஆெி சபற்றவர்! 
விண்ணகத்தில் அறமதியும் மாட்ெியும் உண்டாகுக!" என்றைர். 

அப்லபாது கூட்டத்தில் இருந்த பரிலெயர்களுள் ெிேர் அவறர லநாக்கி, "லபாதகலர, 
உம் ெீடர்கறளக் கடிந்துசகாள்ளும் என்றைர். அதற்கு அவர் மறுசமாைியாக, 
"இவர்கள் லபொதிருந்தால் கற்கலள கத்தும் எை நான் உங்களுக்குச் 
சொல்கிலறன்" என்றார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

8. நற்செய்திக்குப்பின் சுருக்கமாை மறறயுறர ஆற்றோம். பவைிறயத் சதாடங்க அருள்பணியாளர் 
அல்ேது திருத்சதாண்டர் அல்ேது சபாதுநிறேப் பணியாளர் கமல் அல்ேது இறவ லபான்ற 
வார்த்றதகளால் அறைப்பு விடுக்கின்றார்: 

அன்புமிக்க ெலகாதர ெலகாதரிகலள! இலயசுறவப் புகழ்ந்து ஆர்ப்பரித்து மக்கள் 
திரறளப் லபான்று நாமும் அறமதியுடன் புறப்படுலவாம். 

அல்ேது 

அறமதியுடன் புறப்படுலவாமாக. 

அறைவரும் பதிலுறரக்கின்றைர்: 

கிறிஸ்துவின் பபயரால். ஆபென். 

9. திருப்பேி சகாண்டாடப்படும் லகாவிறே லநாக்கிப் பவைி வைக்கம் லபாேத் சதாடங்குகின்றது. 
தூபம் பயன்படுத்திைால் புறகயும் கேத்துடன் தூபபப 
அத்தைால் புறகயும் கேத்துடன் தூபப் பணியாளர் முன்செல்ே, பாயும் திரிகறளத் தாங்கும் இரு 
பணியாளர்களிறடலய அந்தந்த இடத்தின் வைக்கத்துக்கு ஏற்பக் குருத்லதாறேகளால் 
அணிசெய்யப்பட்ட ெிலுறவறயத் தாங்கிய பிடத் துறணவலரா பிற பணியாளலரா முன் 



 

 

செல்கின்றைர். அவர்கறள அடுத்து நிறு 
அவர்கறள அடுத்து நற்செய்தி வாெக நூறேத் தாங்கிய திருத்சதாண்டர், பிற பணியாளர்கள், 
அருள்பணியாளர் ஆகிலயாருக்குப்பின் குருத்லதாறே ஏந்திய நம்பிக்றகயாளர் அறைவரும் 
பின்சதாடர்கின்றைர். 

பவைியின்லபாது, பாடகர் குழுவும் மக்களும் கீழ்க்கண்ட அல்ேது கிறிஸ்து அர°°° புகழ்ந்லதத்தும் 
லவறு சபாருத்தமாை பாடல்கறளப் பாடுகின்றைர். 

பல்ேவி - 1 

எபிலரயர்களின் ெிறுவர் குைாம் ஒேிவக்கிறளகறளப் 

பிடித்தவராய் உன்ைதங் க ளி லே 

ஓென்ைா என்று முைங்கி ஆர்ப்பரித்து ஆண்டவறர எதிர் சகாண்டைலர. 

லதறவக்கு ஏற்ப, இப்பல்ேவிறயத் திருப்பாடேின் அடிகளுக்கு இறடலய பாடோம். 

திருப்பாடல் 23 

மண்ணுேகும் அதில் நிறறந்துள்ள அறைத்தும் ஆண்டவருறடயறவ; 

நிேவுேகும் அதில் வாழ்வைவும் அவருக்லக சொந்தம். 

ஏசைைில் கடல்கள் மீது அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் அவலர; 

ஆறுகள் மீது அறத நிறேநாட்டியவரும் அவலர. பல்ேவி 

 
பல்ேவி ஆண்டவரது மறேயில் ஏறக் கூடியவர் யார்? 

அவரது திருத்தேத்தில் நிற்கக்கூடியவர் யார்? 

கறறபடாத றககளும் மாெற்ற இதயமும் உறடயவர்; 

சபாய்யாைவற்றற லநாக்கித் தம் ஆன்மாறவ உயர்த்தாதவர்; 

வஞ்ெக சநஞ்லொடு ஆறணயிட்டுக் கூறாதவர். பல்ேவி 

 

இவலர ஆண்டவரிடம் ஆெி சபறுவார்; 

தம் மீட்பராம் கடவுளிடமிருந்து லநர்றமயாளர் எைத் தீர்ப்புப் சபறுவார். 



 

 

அவறர நாடுலவாரின் தறேமுறறயிைர் இவர்கலள; 

யாக்லகாபின் கடவுளது முகத்றதத் லதடுலவார் இவர்கலள. பல்ேவி 

 
வாயில்கலள, உங்கள் நிறேகறள உயர்த்துங்கள்; 

சதான்றமமிகு கதவுகலள, உயர்ந்து நில்லுங்கள்; 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் உள்லள நுறையட்டும். 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் இவர் யாலரா? 

வேிறமயும் ஆற்றலும் சகாண்ட ஆண்டவர் இவலர!  

இவலர லபாரில் வல்ேவராை ஆண்டவர். பல்ேவி 

 

வாயில்கலள, உங்கள் நிறேகறள உயர்த்துங்கள்; 

சதான்றமமிகு கதவுகலள, உயர்ந்து நில்லுங்கள்; 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் உள்லள நுறையட்டும். 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் இவர் யாலரா? 

பறடகளின் ஆண்டவர் இவர்; மாட்ெிமிகு மன்ைர் இவலர. பல்ேவி 

 

பல்ேவி - 2 

எபிலரயர்களின் ெிறுவர் குைாம் வைியில் லமலுறடகள் 

விரித்தவராய் உன்ைதங்களிலே 

ஓென்ைா ஆண்டவர் சபயரால் வருகிறவர் 

ஆ - - - - ெி சபற்றவர் 

என் று முைங்கி ஆர்ப்பரித்தார். 

 



 

 

லதறவக்கு ஏற்ப, இப்பல்ேவிறயத் திருப்பாடேின் அடிகளுக்கு இறடலய பாடோம். 

 

மக்களிைங்கலள, களிப்புடன் றகசகாட்டுங்கள்: 

அக்களிப்புடன் கடவுளுக்குக் குரசேழுப்பி ஆர்ப்பரியுங்கள். 

ஏசைைில் உன்ைதராகிய ஆண்டவர் அஞ்சுதற்கு உரியவர்; 

உேகறைத்தின் மாலவந்தர் அவலர. பல்ேவி 

 
 
மக்கறள நமக்கு அடிபணியச் செய்தவர்; 

அன்ைிய நாடுகறள நம் தாள் பணிய றவத்தார். 

நம் உரிறமச் சொத்றத அவர் நமக்குத் லதர்ந்தளித்தார்; 

அது அவர் அன்புகூரும் யாக்லகாபின் மாட்ெி ஆகும். 

ஆரவார ஒேியிறடலய ஏறிச் செல்கின்றார் கடவுள்; 

எக்காளம் முைங்கிடலவ உயலர ஏறுகின்றார் ஆண்டவர். பல்ேவி 

 
 
பாடுங்கள், கடவுளுக்குப் புகழ் பாடுங்கள்; 

பாடுங்கள், நம் அரெருக்குப் புகழ் பாடுங்கள். 

ஏசைைில் கடவுலள அறைத்துேகின் லவந்தர்; ஞாைத்லதாடு பாடுங்கள். பல்ேவி 

 
கடவுள் பிற இைத்தார்மீது ஆட்ெி செய்கின்றார்; 

அவர் தம் திரு அரியறணயில் வறீ்றிருக்கின்றார். 

மக்களிைங்களின் தறேவர்கள் ஆபிரகாமின் கடவுளுறடய மக்கலளாடு 
ஒன்றுகூடுவர்; 

ஏசைைில் மண்ணுேகின் மன்ைர் அறைவரும் கடவுளுக்கு உரியவர்; 



 

 

கடவுலள அறைத்துக்கும் லமோைவர். பல்ேவி 

 

கிறிஸ்து அரசருக்குப் பாடல் 

பாடல் குழு: 

கிறிஸ்து அரலெ! 

மீட்பலர! மாட்ெி, வணக் கம், புகழ் உமக் லக; 

எைிோர் ெிறுவர் திரள் உமக் கு 

அன்புடன் பாடிைர்: ஓ ென் ைா! 

 

எல்.: கிறிஸ்து அரலெ . . . 

 

பாடல் குழு: 

இஸ்ரலயேின் அரெர் நீர், 

தாவதீின் புகழ்லெர் புதல்வர் நீர் 

ஆ - - ெி சபற்ற அரலெ நீர் 

ஆண்டவர் சபயரால் வருகின்றரீ். 

 

எல். : கிறிஸ்து அரலெ! . ... 

 

பாடல் குழு: 

வாலைார் அணிகள் அத்தறையும் 

உன்ைதங்களிலே உறமப் புகழ்க; 



 

 

அைிவுறும் மைிதரும் பறடப்பறைத்தும் 

யாவும் ஒன்றாய்ப் புகழ்ந்திடுலம. 

 

எல். : கிறிஸ்து அரலெ! .. 

 

பாடல் குழு: 

எபிலரயர்களின் மக்கள் திரள் 

குருத்துகள் ஏந்தி எதிர்சகாண்டார் 

லவண்டலும் காணிக்றகயும் பாடலும் 

சகாண்டு உம்மிடம் இலதா வருகின்லறாம்.  

. 

எல். : கிறிஸ்து அரலெ ! ... 

 
பாடல் குழு: 

 
பாடுகள் படுமுன் உமக்கவர் தம் 

வாழ்த்துக் கடறைச் செலுத்திைலர; 

ஆட்ெி செய்திடும் உமக்கின்லற 

யாம் இலதா இன்ைிறெ எழுப்புகின்லறாம். 

 

எல். : கிறிஸ்து அரலெ! . . . 

 

பாடல் குழு: 



 

 

அவர்தம் பக்திறய ஏற்றலீர, 

நேமார் அரலெ, கைிவுறட அரலெ, 

நல்ேை எல்ோம் ஏற்கும் நீர் 

எங்கள் பக்தியும் ஏற்பலீர. 

 

எல். : கிறிஸ்து அரலெ .... 

 

10. பவைி லகாவிலுக்குள் நுறைறகயில் கீழுள்ள பதிலுறரப் பாடறேலயா ஆண்டவரின் 
நுறைறவப் பற்றிய லவறு பாடறேலயா பாடோம். 

முதல்: ஆண்டவர் புைித நகரத்தில் 

நுறைறகயில் எபிலரயச் ெிறுவர் குைாம் 

உயிர்த்சதழுதறே அறிவித்தவராய் 

 

பதில்: * குருத்து மடல்கறள ஏந்தி நின்று 

"உன்ைதங்களிலே ஓென்ைா!' 

என்று மகிழ்வுடன் ஆர்ப்பரித்தார். 

 

முதல்: எருெலேம் நகருக்கு இலயசு வருவறதக் லகட்ட 

மக்கசளல்ோம் அவறர எதிர் சகாண்டறைத்தைலர. 

 

பதில்: * குருத்து மடல்கறள 

  



 

 

11. அருள் பணியாளர் படீத்றத அறடந்ததும் அதற்கு வணக்கம் செலுத்தியபின், 
கேறவ என்பர் காயம் காட்டோம், பின்ைர் தம் இருக்றகக்குச் சென்று 
திருப்லபார்றவ! அணிந்திருந்தால் அறத அகற்றிவிட்டு திருப்பேி உறட 
அணிகின்றார். திருப்பேியில் சதாடக்கத் திருச்ெடங்குகறள, லதறவக்கு ஏற்ப, 
ஆண்டவலர, இரக்கமாயிரும்" தவிர்க்க விட்டு, திருப்பேியின் திருக்குழும 
மன்றாட்றடச் சொல்கின்றார். அதன்பின் வமச் திருப்பேி சதாடர்கின்றது. 

 

2-ஆம் வடக: சிறப்பு வருடக 

12. லகாவிலுக்கு சவளிலய பவைி நடத்த முடியாசதைில், அந்நாளின் முக்கிய 2-பவிக்குமுன் 
லகாவிலுக்கு உள்லளலய ெிறப்பு வருறகறய நடத்தி ஆண்டவரின் நுறைறவக் சகாண்டாடோம். 

13. நம்பிக்றகயாளர் லகாவில் வாயில்முன் அல்ேது லகாவிலுக்குள் குருத்லதாறேகறளக் 
றககளில் ஏந்திக் கூடி நிற்கின்றைர். அருள்பணியாளரும் பிற பணியாளர்களும் நம்பிக்றகயாளரின் 
பிரதிநிதிகள் ெிேரும் திருப்படீ முற்றத்துக்கு சவளிலய சபரும்பான்றமலயார் பார்க்கக்கூடிய 
சபாருத்தமாை இடத்திற்கு வருகின்றைர். 

14. அருள் பணியாளர் லமற்கூறிய இடத்துக்கு வரும்லபாது, "தாவதீின் மகனுக்கு ஓென்ைா என்னும் 
பல்ேவி அல்ேது லவறு சபாருத்தமாை பாடல் பாடப்படும். பின் குருத்லதாறேகறளப் 
புைிதப்படுத்துதலும், ஆண்டவர் எருெலேமுக்குள் நுறைந்தறதப் பற்றிய நற்செய்திறயப் 
பறறொற்றலும் (எண். 5முதல் 7 வறர குறிப்பிட்டுள்ளவாறு) நறடசபறும். நற்செய்திக்குப்பின் 
அருள் பணியாளரும் பிற பணியாளர்களும் நம்பிக்றகயாளரின் பிரதிநிதிகளும் ெிறப்பாை விதத்தில் 
லகாவிேின் வைியாகத் திருப்படீ முற்றத்துக்குப் பவைியாகச் செல்கின்றைர். அப்சபாழுது 
"ஆண்டவர் புைித நகரத்தில் என்னும் பதிலுறரப் பாடல் (எண் 10) அல்ேது சபாருத்தமாை லவறு 
பாடல் பாடப்படும். 

15. படீத்றத அறடந்ததும், அருள்பணியாளர் அதற்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு, தமது 
இருக்றகக்குச் செல்கின்றார். திருப்பேியின் சதாடக்கத் திருச்ெடங்குகறள, லதறவக்கு ஏற்ப - 
"ஆண்டவலர இரக்கமாயிரும் தவிர்த்துவிட்டு - திருக்குழும மன்றாட்றடச் சொல்கின்றார். 
அதன்பின் திருப்பேி வைக்கம் லபாேத் சதாடர்ந்து நறடசபறும். 

3-ஆம் வடக: சாதாரண வருடக 

16. இந்த ஞாயிற்றுக்கிைறமயில் ெிறப்பு வருறக நறடசபறாத மற்றத்திருப்பேிகளிசேல்ோம் 
ொதாரண வருறகறய நடத்துவதன் வைியாக, ஆண்டவருறடய எருெலேம் நுறைவு 
நிறைவுகூரப்படும். 

11. அருள்பணியாளர் படீத்துக்கு வரும்லபாது வருறகப் பல்ேவி திருப்பாடலுடன் (எண் 18) 
பாடப்படும் அல்ேது அலத கருத்துள்ள லவறு பாடறேப் பாடோம். அருள்பணியாளர் பீடதறத 
அறடந்தபின் அறத வணங்கி, தமது இருக்றகக்குச் சென்று, இறறமக்கறள வாழ்த்துகின்றார். 
அதன்பின் திருப்பேி வைக்கம் லபாேத் சதாடர்கின்றது. 



 

 

வருறகப் பாடல் பாட முடியாத மற்றத் திருப்பேிகளில் அருள்பணியாளர் படீத்றத அறடந்ததும், 
அறத வணங்கிய பின் இறறமக்கறள வாழ்த்துகின்றார். பின் வருறகப் பல்ேவிறய வாெித்து 
வைக்கம் லபாேத் திருப்பேிறயத் சதாடங்குகின்றார். 

 
18. வருறகப் பல்ேவி காண், லயாவா 12:1,12-13; திபா 23:3-10 

பாஸ்கா விைாவுக்கு ஆறு நாள் இருக்றகயில் 

ஆண்டவர் எருெலேம் நகருக்குள் வருறகயில் 

ெிறுவர் அவறர எதிர்சகாண்டைலர; 

றககளில் குருத்லதாறே தாங்கி, அவர்கள் 

சபருங்குரல் எழுப்பி ஆர்ப்பரித்தைலர: 

* உன்ைதங்களிலே ஓென்ைா! 

இரக்கப் சபருக்குடன் வருகின்ற நீர், 

ஆெி சபற்றவலர! 

 

வாயில்கலள, உங்கள் நிறேகறள உயர்த்துங்கள் 

சதான்றமமிகு கதவுகலள, உயர்ந்து நில்லுங்கள்; 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் உள்லள நுறையட்டும். 

மாட்ெிமிகு மன்ைர் இவர் யாலரா? 

பறடகளின் ஆண்டவலர இவர்; இவலர மாட்ெிமிகு மன்ைர்: 

* உன்ைதங்களிலே ஓென்ைா! 

இரக்கப் சபருக்குடன் வருகின்ற நீர், ஆெி சபற்றவலர! 

 

திருப்பேி 

19. பவைி அல்ேது ெிறப்பு வருறகக்குப்பின் அருள்பணியாளர் திருக்குழும  



 

 

மன்றாட்றடச் சொல்ேித் திருப்பேிறயத் சதாடர்கின்றார். 

 

20 திருக்குழுெ ென்றாட்டு 

என்சறன்றுமுள்ள எல்ோம் வல்ே இறறவா, தாழ்றமயின் 
எடுத்துக்காட்றட மைித இைம் பின்பற்ற, எங்கள் மீட்பறர மைித உடல் 
எடுக்கவும் ெிலுறவறய ஏற்றுக்சகாள்ளவும் செய்தீலர; அதைால் நாங்கள் 
அவரது சபாறுறமறயக் கற்றுக்சகாண்டு அவரது உயிர்ப்பில் பங்லகற்கத் தகுதி 
சபறுமாறு எங்களுக்குக் கைிவாய் அருள்வரீாக. உம்லமாடு தூய ஆவியாரின் 
ஒன்றிப்பில் இறறவைாய் என்சறன்றும் வாழ்ந்து ஆட்ெி செய்கின்ற அவர் 
வைியாக உம்றம மன்றாடுகின்லறாம். 

வாசகங்கள் : 

முதல் ஆண்டு (2017, 2020, 2023, 2026) வாசகங்கள்  

இரண்டாம் ஆண்டு: (2018, 2021, 2024, 2027) வாசகங்கள்  

மூன்றாம் ஆண்டு: (2019, 2022 2025, 2028) வாசகங்கள்  

21. எரியும் திரிகளும் தூபமும் இன்றி, வாழ்த்துறர கூறாமலும் திருநூேில் ெிலுறவ அறடயாளம் 
வறரயாமலும் ஆண்டவருறடய பாடுகளின் வரோறு வாெிக்கப்படும். திருத்சதாண்டர் அல்ேது - 
அவர் இல்றே எைில் - அருள்பணியாளர் அறத வாெிக்கின்றார். வாெகர்களும் அறத வாெிக்கோம்; 
ஆைால் கிறிஸ்துவின் வார்த்றதகறளக் கூடியமட்டும் அருள்பணியாளலர வாெிக்க லவண்டும். 

பாடுகளின் வரோற்றறப் பாடுமுன், திருத்சதாண்டர்கள் மட்டும் மற்றத் திருப்பேிகளில் 
நற்செய்திக்குமுன் செய்வது லபால் அருள்பணியாளரிடம் ஆெி சபறுவார்கள். மற்ற வாெகர்கள் 
இவ்வாறு செய்வதில்றே. 

22. பாடுகளின் வரோற்றுக்குப்பின் லதறவக்கு ஏற்பச் சுருக்கமாை மறறயுறர : சபறோம். ெிறிது 
லநரம் அறமதியும் இடம் சபறோம். "நம்பிக்றக அறிக்றகயும்" "சபாது மன்றாட்டும்" 
சொல்ேப்படும். 

23. காணிக்றகமீது மன்றாட்டு 

ஆண்டவலர, உம் ஒலர திருமகைின் பாடுகளால் நீர் எம்மீது சகாண்டுள்ள 
இரக்கம் சநருங்கி வருவதாக; எங்கள் செயல்களால் தகுதியற்றவர்கள் ஆயினும் 
இந்த ஒலர பேியின் ஆற்றோல் உமது இரக்கத்றத முன்கூட்டிலய நாங்கள் 
கண்டுணர்லவாமாக. எங்கள். 



 

 

 
24. சதாடக்கவுறர: ஆண்டவருறடய பாடுகள் 

  

 ஆண்டவலர, தூயவராை தந்றதலய, 
என்றுமுள்ள எல்ோம் வல்ே இறறவா, 
எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வைியாக 
எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது 
சமய்யாகலவ தகுதியும் நீதியும் ஆகும்; 
எங்கள் கடறமயும் மீட்புக்கு உரிய செயலும் ஆகும். 

மாெற்ற கிறிஸ்து பாவிகளுக்காகப் பாடுபடவும் 

தீலயாரின் மீட்புக்காக அநீதியாகத் தீர்ப்பிடப்படவும் திருவுளமாைார்.  

அவரது இறப்பு எங்கள் பாவங்கறளப் லபாக்கியது;  

அவரது உயிர்த்சதழுதல் எங்கறள உமக்கு ஏற்புறடயவர்கள் ஆக்கியது. 

ஆகலவ நாங்கள் வாைதூதர் அறைவலராடும் லெர்ந்து 

உம்றமப் புகழ்ந்து லபாற்றி, அக்களித்துக் சகாண்டாடி, 

ஆர்ப்பரித்துச் சொல்வதாவது: தூயவர். 

25. திருவிருந்துப் பல்ேவி  

மத் 26:42 தந்றதலய, நான் குடித்தால் அன்றி இத்துன்பக் கிண்ணம் அகே முடியாசதன்றால், 
உமது திருவுளப்படி ஆகட்டும். 

26. திருவிருந்துக்குப்பின் ென்றாட்டு 

ஆண்டவலர, புைிதக் சகாறடகளால் நிறறவு சபற்ற நாங்கள் உம்றமப் 
பணிவுடன் லவண்டுகின்லறாம்: அதைால் நாங்கள் நம்புவறத உம் திருமகைின் 

மு. சமா. : ஆண்டவர் உங்கலளாடு இருப்பாராக. 
பதில் : உம் ஆன்மாலவாடும் இருப்பாராக. 
மு. சமா. : இதயங்கறள லமலே எழுப்புங்கள். 
பதில் : ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்லளாம். 
மு. சமா: : நம் இறறவைாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுலவாம். 
பதில் : அது தகுதியும் நீதியும் ஆைலத. 



 

 

இறப்பிைால் எதிர்லநாக்கியிருக்கச் செய்த நீர் நாங்கள் நாடுவறத அவரது 
உயிர்ப்பிைால் வந்தறடயச் செய்வரீாக. எங்கள். 

27. ெக்கள்ெீது ென்றாட்டு  

ஆண்டவரே, உம்முறடய இந்தக் குடும்பத்துக்காக எங்கள் ஆண்டவர் 
இலயசு கிறிஸ்து துன்புறுத்துலவாருக்குத் தம்றமக் றகயளிக்கவும் ெிலுறவயின் 
சகாடுறமறயத் தாங்கிக்சகாள்ளவும் தயங்கவில்றே; நீர் இக்குடும்பத்றதக் 
கண்லணாக்கி அருள்புரிவரீாக. என்சறன்றும் வாழ்ந்து ஆட்ெி செய்கின்ற அவர் 
வைியாக உம்றம மன்றாடுகின்லறாம். 


