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ஆண்டவருடடய திருப்பாடுகளின் 

குருத்து ஞாயிறு 
 

 

1. கிறிஸ்து பெருமான் தம் ொஸ்கா மறைபொருறை நிறைவேை்ை 

எருசவேமுக்கு ேருறக தந்றதத் திருசச்றெ இன்று 

நிறனவுகூருகின்ைது: எனவே, எே்ோத ்திருெ்ெலிகைிலும் இந்த நிறனவு 

பகாண்டாடெ்ெடும். முக்கியமாக திருெ்ெலிக்குமுன் ெேனி அே்ேது 

சிைெ்ொன ேருறகச ் சடங்கினாலும், மை்ைத் திருெ்ெலிகளுக்குமுன் 

சாதாரான ேருறகச ் சடங்கினாலும், இது பகாண்டாடெ்ெடும், மக்கை் 

பெருமைவிே் ேரும் மை்ைத் திருெ்ெலிகளுக்கு முன்னும் சிைெ்ொன 

ேருறகச ் சடங்றக நடத்தோம். ஆனாே் ெேனிறய மறுமுறை 

நிகழ்த்தோகாது. 

 

ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு வருவடத நிடனவுகூரத்ே் 

முதே் வடக: பவனி 

தக்க வநரத்திே் மக்கை் வகாயிலுக்கு பேைிவய ஒரு சிை்ைாேயத்திே் 

அே்ேது மை்பைாரு தகுந்த இடத்திே் கூடுோரக்ை். அேரக்ை் றகயிே் 

குருத்வதாறே பிடித்திருெ்ொரக்ை்.  

சிேெ்புநிைத் திருெ்ெலி உறடகறை அணிந்த குரு ெணியாைருடன் 

அங்கு ேருோர.் குரு (காெ்ொ) வமை்வொரற்ேறய அணியோம். புேனி 

முடிந்ததும் இறத அகை்றிவிடுோர.்  

குரு ேருறகயிே் கீழ்க்கண்ட ெே்ேவி அே்ேது மை்பைாரு பொருத்தமான 

ொடே் ொடெ்ெடும்.  

 

ெே்ேவி மத் 21: 9  

தாவீதின் மகனுக்கு ஓசான்னா! ஆண்டேர ்பெயராே் ேருகிைேர ்

ஆசி நிரம்ெெ் பெை்ைேவர! இஸ்ராவயலின் வெரரவச, உன்னதங்கைிவே 

ஓசான்னா!  

 

பின்னர ்குரு ேழக்கம்வொே மக்கறை ோழ்த்துகிைார.் சிை்றுறர ஆை்றி, 

இந்நாை் பகாண்டாட்டத்றத அறனேரும் நன்கு அறிந்து அதிே் 

ஈடுெடட்ுெ் ெங்பகடுக்கத ்தூண்டுகிைார.் இதை்குக் கீழுை்ை உறரறய 

அே்ேது அதுவொன்ை பசாை்கறைெ் ெயன்ெடுத்தோம். 

 

அன்புமிக்க சவகாதரரக்வை சவகாதரிகவை! தேக்காேத் 

பதாடக்கத்திலிருந்வத தேமுயை்சிகைாலும் அன்புெ் ெணிகைாலும் நம் 
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இதயங்கறைெ் ெண்ெடுத்திய பின் நம் ஆண்டேரின் ொஸ்கா 

மறைநிகழ்சச்ியின் பதாடக்கத்றதத் திருசச்றெவயாடு வசரந்்து 

பகாண்டாட நாம் இவதா கூடியிருக்கிவைாம். ொஸ்கா 

மறைநிகழ்சச்ியின் ஆண்டேருறடய திருெ்ொடுகறையும் 

உயிரத்ப்தழுதறேயும் குறிக்கின்ைது. ொஸ்காறே நிறைவேை்ைவே 

அேர ்தம் நகரான எருசவேமுக்கு எழுந்தருைினார.் எனவே, மீட்ெைிக்கும் 

இந்த ேருறகறய நாம் முழு விசுோசத்துடனும் ெக்தியுடனும் 

நிறனவிை்பகாண்டு, ஆண்டேறரெ் பின்பசே்வோம். இே்ோறு 

அேருறடய அருைினாே் சிலுறேயிே் ெங்குபகாை்ளும் நாம் 

உயிரெ்்பிலும் முடிவிே்ோ ோழ்விலும் ெங்குபெறுவோமாக.  

 

சிை்றுறரக்குெ்பின் குரு கீழுை்ை மன்ைாடட்ுகைிே் ஒன்றைக் றககறைக் 

குவித்துச ்பசாேகிைார:்  

 

சசபிப்லபாமாக (மன்றாடுலவாமாக)  

என்றும் ோழும் எே்ோம் ேே்ே இறைோ,இந்தக் குருத்வதாறேகறை 

உமது ரு ஆசியாே் புனிதெ்ெடுத்தியருளும். கிறிஸ்து அரசறர 

அக்கைிெ்புடன் பின்ெை்றும் நாங்கை் அேர ்ேழியாக அேவராடு புதிய 

எருசவேமுக்கு ேந்துவசரவ்ோமாக. என்பைன்றும் ோழ்ந்து 

ஆட்சிபசய்கின்ை அேர ்ேழியாக உம்றம மன்ைாடுகின்வைாம்.  

எே். ஆபமன்.  

 

அே்ேது  

 

சசபிப்லபாமாக (மன்றாடுலவாமாக)  

இரக்கமுை்ை இறைோ, உம்முறடய மக்கைாகிய எங்கை் 

விசுோசத்றதயும் நம்பிக்றகறயயும் ேைரத்்தருளும். எங்கை் 

வேண்டுதறேக் கனிவுடன் வகட்டருளும். பேை்றி வீரராய்ெ் ெேனிேரும் 

கிறிஸ்துவின் திருமுன் நாங்கை் குருத்வதாறேகறை ஏந்தி 

ேருகின்வைாம். கிறிஸ்துவிே் ஒன்றித்து ோழ்ந்து நாங்கை் 

ஒே்போருேரும் நை்பசயே்கைாே் அேறர மகிறமெ்ெடுத்த 

அருை்புரிவீராக. எங்கை் ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்துேழியாக 

உம்றம மன்ைாடுகிவைாம். 

எே். ஆபமன்.  

 

குரு பமௌனமாக குருத்வதாறேகை்மீது தீரத்்தம் பதைிக்கிைார.் 

ஆண்டேரிக் ேருறகறயெ்ெை்றி நான்கு நை்பசய்தியாைர ்

எழுதியேை்றிலிருந்து நை்பசய்தி ோசிக்கெ்ெடும். அறத 
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ேழக்கம்வொேத ் திருதப்தாண்டவரா, அேர ் இே்றேபயனிே் 

குருவோோசிெ்ொர.்  

 

முதே் ஆண்டு 

தூய மத்லதயு எழுதிய புனித நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:1-11 

 

இவயசு தம் சீடவராடு எருசவேறம பநருங்கிச ் பசன்று ஒலிே மறே 

அருகிலிருந்த பெத்ெகு என்னும் ஊறர அறடந்தவொது இரு சீடரக்றை 

அனுெ்பி, "நீங்கை் உங்களுக்கு எதிவர இருக்கும் ஊருக்குை் பசே்லுங்கை். 

பசன்ை உடவன அங்வக கட்டிறேக்கெ்ெட்டிருக்கிை ஒரு கழுறதறயயும் 

அதவனாடு ஒரு குட்டிறயயும் காண்பீரக்ை். அேை்றை அவிழ்த்து 

என்னிடம் பகாண்டு ோருங்கை். யாராேது உங்கைிடம் ஏவதனும் 

பசான்னாே், "இறே ஆண்டேருக்குத் வதறே" எனச ் பசாே்லுங்கை். 

உடவன அேர ்அேை்றை அனுெ்பிவிடுோர"் என்ைார.்"மகை் சீவயானிடம் 

பசாே்லுங்கை்; இவதா உன் அரசர ் உன்னிடம் ேருகிைார;் அேர ்

எைிறமயுை்ைேர;் கழுறதயின் வமே் ஏறி ேருகிைார;் 

கழுறதக்குட்டியாகிய மறியின் வமே் அமரந்்து ேருகிைார"் என்று 

இறைோக்கினர ்உறரத்தது நிறைவேை இே்ோறு நிகழ்ந்தது. சீடரக்ை் 

வொய் இவயசு தங்களுக்குெ் ெணித்த ெடிவய பசய்தாரக்ை்.அேரக்ை் 

கழுறதறயயும் குட்டிறயயும் ஓட்டிக் பகாண்டு ேந்து, அேை்றின் வமே் 

தங்கை் வமலுறடகறைெ் வொடட்ு, இவயசுறே அமரச ் பசய்தாரக்ை். 

பெருந்திரைான மக்கை் தங்கை் வமே் உறடகறை ேழியிே் 

விரித்தாரக்ை். வேறு சிேர ் மரங்கைிலிருந்து கிறைகறை பேட்டி 

ேழியிே் ெரெ்பினர.் அேருக்கு முன்வனயும் பின்வனயும் பசன்ை 

கூட்டத்தினர,் "தாவீதின் மகனுக்கு ஓசன்னா! ஆண்டேர ் பெயராே் 

ேருகிைேர ்வொை்ைெ்பெறுக! உன்னதத்திே் ஓசன்னா!" என்று பசாே்லி 

ஆரெ்்ெரித்தனர.் அேர ்எருசவேமுக்குை் பசன்ைவொது நகரம் முழுேதும் 

ெரெரெ்ெறடய, "இேர ் யார?்" என்னும் வகை்வி எழுந்தது. அதை்குக் 

கூட்டத்தினர,் "இேர ் இறைோக்கினர ் இவயசு; கலிவேயாவிலுை்ை 

நாசவரத்றதச ்வசரந்்தேர"் என்று ெதிேைித்தனர.் 

 

இது ஆண்டேரின் அருை்ோக்கு.  

 

நை்பசய்திக்குெ்பின் சுருக்கமாக மறையுறர ஆை்ைோம். ெேனி 

பதாடங்குமுன் குரு அே்ேது ெணியாைர ் கீழுை்ைோறு அே்ேது 

அதுவொன்று அறழெ்பு விடுெ்ொர:்  
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அன்புச ் சவகாதரரக்வை, சவகாதரிகவை! இவயசுறேெ் புகழ்ந்து 

ஆரெ்்ெரித்த மக்கை் திரறைெ் பின்ெை்றி, நாமும் சமாதானமாகெ் 

புைெ்ெடட்ுெ் ெேனியாகச ்பசே்வோம். 

 

திருெ்ெலி நடக்கவிருக்கும் வகாயிலுக்குெ் ெேனி புைெ்ெடுகிைது. தூெம் 

ெயன்ெடுத்தினாே் புறகயும் கேத்துடன் தூெெ் ெணியாைர ்முன்பசே்ே, 

எரியும் திரிகறைத் தாங்கும் இருெணியாைரக்ைிறடவய 

அேங்கரிக்கெ்ெட்ட சிலுறே பிடிதத்ிருெ்ெேரும், அேரக்ளுக்குெ்பின் 

குருவும் மை்ைெ் ெணியாைரும் பசே்ேர.் இறுதியாக இறைமக்கை் 

குருத்வதாறே பிடித்துக் பகாண்டு அணிேகுத்துச ்பசே்ேர.் 

 

ெேனியின்வொது, ொடகர ்குழுவும் மக்களும் கீழ்க்கண்ட அே்ேது வேறு 

பொருத்தமான ொடே்கறைெ் ொடுேர.்  

 

ஆயிரக்கணக்கான ேருடங்கைாய் -எம் 

 ஆண்டேவர உம்றம எதிர ்ொரத்்வதாம் 

இஸ்ராவயே் ஜனங்கறை ஆைேரும் - எம் இவயசு 

இரடச்கவர எழுந்தருளும். 

 

ஓசானா தாவீதின் புதே்ோ - ஓசானா ஓசானா ஓசானா 

 

மாமரி ேயிை்றினிே் பிைந்தேவர - மா 

முனிசூறசக் கரங்கைிே் ேைரந்்தேவர 

மானிடர ்குேத்தினிே் உதித்தேவர - எம் 

மன்னேவர எழுந்தருை்வீவர - ஓசானா.... 

 

அை்புத வயாரத்ானிே் தீடற்ச பெை்றீர ்- மா  

அருை் தாவொதனராே் புகழெ்ெட்டீர ்

ஆகாயங்கறை நீர ்திைக்க விட்டீர ்- உம் 

ஆதி பிதாவிடம் ெதவி பெை்றீர ்- ஓசானா.... 

 

தாவீது அரசரின் புத்திரவர - ஓர ் 

பதய்வீக முடிவயாடு ேந்தேவர 

தருமபரனெ் புகழ் அறடந்தேவர - எம் 

வதேவன வதேவன ேருவீவர - ஓசானா.... 

 

கானான் மணத்தினிே் அறழக்கெ்ெட்டீர ்- நீர ்

கேங்கினேரக்ை் வெரிே் இரக்கெ்ெட்டீர ்



5 
 

பகாண்டுேரச ்பசான்னீர ்சுத்த தண்ணீர ்- அறத 

சுத்த ரசமாக்கிெ் பெயரறடந்தீர ்- ஓசானா.... 

 

புவியினிே் புரிந்தீர ்புண்ணியங்கை் - எம் 

புத்தியிே் புகுத்தினீர ்அருை் பமாழிகை் 

ெக்தியிே் வசரத்்தீர ்ெே சீடரக்ை் - மா 

ெேனிவயாடு ோரீர ்ெறடத்தேவர - ஓசானா.... 

 

குருடரக்ை் அவனகர ்ஒைி பெை்ைார ்- முடம் 

கூன் பசவிடர ்ெேர ்சுகம் பெை்ைார ்

குஷ்டர ்அதிகவம நேம் பெை்ைார ்- எம் 

கடவுவை எம்வமாவட ோரும் நீவர - ஓசானா.... 

 

மரித்தேரக்ை் ெேர ்உயிர ்பெை்ைார ்- ஒரு 

மனமுறடந்த விதறே மகன் அறடந்தார ்

மரிமதவேன் சவகாதரன் பெை்பைார ்- எம் 

மனுக்குேம் இரட்சிக்க ேந்தேவர - ஓசானா.... 

 

யூவதயா நாட்டினிே் புகழெ் பெை்றீர ்- எம் 

யூதர ்ராஜபனன்று முடிபெை்றீர ்

பயருசவேம் நகர ்தனிே் கைிெ்புை்றீர ்- எம் 

இவயசு அரசவன அரசாை்வீர ்- ஓசானா.... 

 

ொவிகறைகத் வதடி ேந்தேவர - எம் 

ொேங்கை் வொக்க ேே்ேேவர 

ொடுகை் ெடட்ு உறழத்தேவர - எம் 

ெராெரவன உடப்சே்வீவர - ஓசானா.... 

 

வகாவேறு குட்டிறய ஆசனமாய் - எம் 

குழந்றதகை் துணிவய ெஞ்சறணயாய் 

கிறைகவை உமது பஜயக் பகாடியாய் - எம் 

கரத்்தவர சீக்கிரம் நடெ்பீவர - ஓசானா.... 

 

உேகவம உமது அரிய வேறே - எம் 

உயிருவம உமது மா புதுறம 

உேகத்றத ஆண்டு ேருெேவர - எம் 

உேகரவச உை்வை புகுவீவர - ஓசானா.... 
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பே்ேவி 1:  

எபிவரயரக்ைின் சிறுேர ்குழாம் ஒலிேக் கிறைகறைெ் பிடித்தேராய்  

உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா என்று முழங்கி ஆரெ்்ெரித்து ஆண்டேறர 

எதிரப்காண்டனவர. 

 

மண்ணுேகும் அதிே் நிறைந்த யாவும் ஆண்டேருறடயன, பூவுேகும் 

அதிே்ோழும் குடிகை் யாேரும் அேரத்ம் உறடறமவய, 

ஏபனன்ைாே், கடே்கைின்மீது பூவுேறக நிறேநிறுத்தியேர ் அேவர, 

ஆறுகைின்மீது அறத நிறேநாட்டியேர ்அேவர. 

 

ஆண்டேரது மறேமீது ஏறிசப்சே்ேத் தகுந்தேன் யார?் அேரது 

திருத்தேத்திே் நிை்கக்கூடியேன் யார?் 

மாசை்ை பசயலினன், தூய உை்ைத்தினன். ெயனை்ைதிே் தன் மனத்றதச ்

பசலுத்தாதேன், தன் அயோனுக்கு எதிராகேஞ்சகமாய் 

ஆறணயிடாதேன். 

 

இேவன ஆண்டேரிடம் ஆசிபெறுோன், இேவன தன்றனக் காக்கும் 

ஆண்டேரிடம் மீடப்ு அறடோன். 

இறைேறனத் வதடும் மக்கைின் இதுவே, யாக்வகாபின் கடவுைது 

திருமுகம் நாடுவோர ்இேரக்வை. 

 

ோயிே்கவை, உங்கை் நிறேகறை உயரத்த்ுங்கை். ெழங்காேக் 

கதவுகவை, உயரந்்து நிே்லுங்கை். 

மாட்சிமிகு மன்னர ் உை்வை நுறழயடட்ும். மாட்சிமிகு மன்னர ் இேர ்

யாவரா 

வசறனகைின் ஆண்டேவர இேர.் மாட்சிமிகு மன்னர ்இேவர." 

 

பே்ேவி 2  

எபிவரயரக்ைின் சிறுேர ்குழாம் ேழியிே் ஆறடகை் விரித்தேராய் 

"தாவீதின் மகனுக்கு ஓசான்னா! ஆண்டேர ்பெயராே் ேருகிைேர ்ஆசி 

நிரம்ெெ் பெை்ைேவர" என்று முழங்கி ஆரெ்்ெரித்தார.் 

(வதறேக்வகை்ெ இெ்ெே்ேவிறய 46ஆம் சங்கீதத்தின் அடிகளுக்கு 

இறடவய ெே்ேவியாகெ் ொடோம்.) 

 

சங்கீதம் 46 

மக்கைினத்தாவர, நீங்கை் யாேரும் றகபகாடட்ுங்கை்: அக்கைிெ்வொடு 

இறைேனுக்குெ் புகழ்ொடி ஆரெ்்ெரியுங்கை். 
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ஏபனனிே் அண்டேர ் உன்னதமானேர,் அஞ்சுதை்குரியேர,் 

உேகுக்பகே்ோம் வெரரசர.் 

 

மக்கறை நமக்குக் கீழ்ெ்ெடுத்தினார.் நாடுகறை நமக்கு அடிெணிய 

றேத்தார.் 

நமக்கு உரிறமெ் பொருைாக நாட்றடத் வதடித் தந்தார.்தாம் 

அன்புபசய்யும் யாக்வகாபுக்கு அது பெருறம தருேதாகும். 

 

மக்கை் ஆரெ்்ெரிக்க இறைேன் அரியறண ஏறுகிைார.் எக்காைம் 

முழங்க, ஆண்டேர ்எழுந்தருளுகிைார.் 

ொடுங்கை் நம் இறைேனுக்குெ் புகழ் ொடுங்கை் ொடுங்கை் நம் 

வேந்தனுக்குெ் புகழ் ொடுங்கை். 

 

ஏபனனிே் கடவுை் உேகுக்பகே்ோம் அரசர.்அேருக்கு இன்னிறச 

எழுெ்புங்கை். 

நாடுகை் அறனதத்ின்மீதும் இறைேன் ஆட்சிபுரிகின்ைார.்தம் புனித 

அரியறணமீது இறைேன் வீை்றிருக்கின்ைார.் 

 

ஆபிரகாமின் இறைமக்கவைாடு புைவினத்தாரின் தறேேரக்ை் 

கூடியிருக்கின்ைனர ்

ஏபனனிே் உேகின் தறேேரக்பைே்ோம் இறைேகுக்குரியேரக்ை். 

அேவர மிக உன்னதமானேர.்  

 

கிறிஸ்து அரசருக்குப் பாடே் 

கிறிஸ்து அரவச,இரடஷ்கவர, மகிறம, ேணக்கம், புகழ் உமக்வக: 

எழிோர ்சிறுேர ்திரை் உமக்கு அன்புடன் ொடினர:் "ஓசான்னா!" 

எே். கிறிஸ்து அரவச..... 

 

ொடகர:் இஸ்ராவயலின் அரசர ்நீர,் தாவிதின் புகழ்வசர ்புதே்ேர ்நீர,்  

ஆசிபெை்ை அரவச நீர ்ஆண்டேர ்பெயராே் ேருகின்றீர.் 

எே். கிறிஸ்து அரவச,.... 

 

ொடகர:் ோவனார ்அணிகை் அத்தறனயும் உன்னதங்கைிவே உறமெ் 

புகழ். அழிவுறும் மனிதரும் ெறடெ்புகளும் யாவும் ஒன்ைாய்ெ் 

புகழ்ந்திடுவம. 

எே். கிறிஸ்து அரவச,.... 
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ொடகர:் எபிவரயரக்ைின் மக்கை் திரை் குருத்துகை் ஏந்தி 

எதிரப்காண்டார;்  

பசெமும் கீதமும் காணிக்றகயும் பகாண்டு யாம் இவதா ேருகின்வைாம். 

எே். கிறிஸ்து அரவச..... 

 

ொடகர:் ொடுகை் ெடுமுன் உமக்கேர ் தம் ோழ்தத்ுக் கடறனச ்

பசலுத்தினவர: 

ஆட்சி பசய்திடும் உமக்கன்வை யாம் இவதா இன்னிறச 

எழுெ்புகின்வைாம். 

எே். கிறிஸ்து அரவச..... 

 

ொடகர:் அேரத்ம் ெக்திறய ஏை்றீவர, நேமார ்அரவச, அருை் அரவச,  

நே்ேன எே்ோம் ஏை்கும் நீர ்எங்கை் ெக்தியும் ஏை்பீவர. 

எே். கிறிஸ்து அரவச.....  

 

ெேனி பகாயிலுக்குை் நுறழறகயிே் கீழுை்ை ெதிலுறரெ் ொடே் 

அே்ேது இக்கருதத்ுை்ை வேறு ொடே் ொடெ்ெடும்.  

 

ஆண்டேர ்புனித நகரத்திே் நுறழறகயிே், எபிவரயச ்சிறுேர ்குழாம்  

உயிரத்ப்தழுதறே அறிவித்தேராய். குருத்து மடே்கறை ஏந்திநின்று  

"உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா!" என்று மகிழ்வுடன் ஆரெ்்ெரித்தார.் 

 

எருசவேம் நகருக்கு இவயசுபிரான் ேருேறதக் வகட்ட மக்கபைோம்  

அேறர எதிரப்காண்டறழத்தனவர. குருத்து மடே்கறை ஏந்திநின்று  

"உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா!" என்று மகிழ்வுடன் ஆரெ்்ெரித்தார.் 

 

குரு பீடத்றத அறடந்ததும் அதை்கு ேணக்கம் பசலுதத்ுோர;் 

ேசதிவொேத ் தூெம் காட்டோம். பின்னர ் தம் இருக்றகக்குச ் பசன்று 

("காெ்ொ" வமே்வொரற்ேறய அகை்றித் திருெ்ெலி உறட அணிந்து), 

திருெ்ெலியின் பதாடக்கச ் சடங்றக விடட்ுவிடட்ு, ெேனியின் 

முடிவுறரயாகத் திருெ்ெலியின் சறெ மன்ைாடற்டச ் பசாே்ோர.் 

ேழக்கம்வொேத் திருெ்ெலி பதாடர;்ந்து நறடபெறும்.  

 

2ஆம் வடக: சிறப்பு வருடக 

வகாயிலுக்கு பேைிவய ெேனி நடத்த முடியாபதனிே், அந்நாைின் 

முக்கியமான திருெ்ெலிக்கு முன் வகாயிலுக்குை்வைவய சிைந்த 

முறையிே் ஆடம்ெர ேருறக நடத்திக் பகாண்டாடோம். 
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இறைமக்கை் வகாயிே் ோசே்முன் அே்ேது வகாயிலுக்குை் 

குருத்வதாறேகறைெ் பிடித்துக்பகாண்டு கூடி நிை்ெர ் அேரக்ளுை் 

பெரும்ொன்றமவயார ் ொரக்்கக்;கூடிய இடத்திை்குக் குருவும் 

ெணியாைரக்ளும் இறைமக்கைின் பிரதிநிதிகை் சிேரும் ேருேர.் இந்த 

இடம் பீடமுை்ைத்திை்கு பேைிவய இருக்கவேண்டும். 

 

குரு அங்கு ேருறகயிே், "தாவிதின் மகனுக்கு ஓசான்னா" என்னும் 

ெே்ேவி அே்ேது மை்பைாரு பொருத்தமான ொடே் ொடெ்ெடும், பின் 

குருத்வதாறேக்கறை மந்திரித்தலும் ஆண்டேர ்எருசவேமுக்கு ேருறக 

தந்றதெ்ெை்றிய நை்பசய்தி அறிவிெ்பும் (எண 5-7இே் உை்ைதுவொே) 

நறடபெறும். நை்பசய்திக்குெ்பின் குருவும் ெணியாைரும் 

பிரதிநிதிகளும் ஆடம்ெரமாகக் வகாயிலின் ேழியாகெ் பீடத்திை்குெ் 

ெேனியாகச ் பசே்ேர.் அெ்பொழுது "ஆண்டேர ் புனித நகரத்திே்" 

என்னும் ெதிலுறரெ் ொடே் (எண் 10) அே்ேது பொருதத்மான வேறு 

ொடே் ொடெ்ெடும். 

 

பீடத்றத அறடந்;ததும், குரு ேணக்கம் பசலுத்தி, தம் இருக்றகக்குச ்

பசன்று திருெ்ெலியின் சறெ மன்ைாடற்டச ் பசாே்ோர.் திருெ்ெலி 

ேழக்கம்வொே் பதாடரந்்து நறடபெறும். 

 

3ஆம் வடக: சாதாரண வருடக 

சிைெ்பு ேருறக நறடபெைாத இந்நாை் திருெ்ெலிகைிே் எே்ோம் 

சாதாரன ேருறக நடத்தி, ஆண்டேர ்எருசவேமுக்கு ேருறக தந்ததின் 

நிறனவு புதுெ்பிக்கெ்ெடும். 

 

குரு பீடத்திை்கு ேரும்வொது ேருறகெ் ெே்ேவி சங்கீததத்ுடன் (எண் 18) 

ொடெ்ெடும் அே்ேது அவத கருதத்ுை்ை வேறு ொடறேெ் ொடோம். குரு 

பீடத்றத அறடந்து, ேணங்கி, தம் இருக்றகக்குச ் பசன்று, 

இறைமக்கறை ோழ்த்துோர.் திருெ்ெலி ேழக்கம்வொேத் பதாடரந்்து 

நறடபெறும். 

 

திருக்கூட்டம் இே்ோத திருெ்ெலியிலும், ேருறகெ் ொடே் ொட 

முடியாதவொதும் குரு பீடத்றத அறடந்ததும், ேணங்கி, இறைமக்கறை 

ோழ்த்துோர.் பின் ேருறகெ் ெே்ேவிறய ோசித்து ேழக்கம்வொேத ்

திருெ்ெலிறயத் பதாடரே்ார.்  
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வருடகப் பே்ேவி: 

ொஸ்கா விழாவுக்கு ஆறுநாை் இருக்றகயிே் ஆண்டேர ் எருசவேம் 

நகருக்குை் ேருறகயிே் சிறுேர ்அேறர எதிரப்காண்டனவர:  

றககைிே் குருத்வதாறே தாங்கி, அேரக்ை்மகிழ்வுடன்,‘உன்னதங்கைிே் 

ஓசான்னா,இரக்கெ் பெருக்குடன் ேருகின்றீவர, ஆசி பெை்ைேர ் நீவர’ 

என்று பெருங்குரே் எழுெ்பி ஆரெ்்ெரித்தனவர.  

 

ோயிே்கவை, நிறேயான உயரத்த்ுங்கை், சங் 23:9-10 

நித்திய கதவுகவை, வமபேழுங்கை். மகிறமயின் மன்னர ்உட்புகுோர.் 

மகிறமயின் மன்னர ்இேர ்யாவரா? 

ேலிறமமிகு தைங்கைின் ஆண்டேவரமகிறமயின் மன்னர ்அேரத்ாவம. 

உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா! 

இரக்கெ் பெருக்குடன் ேருகின்றீர.் ஆசி பெை்ைேர ்நீரத்ாவம. 

 

ெேனிவயா சிைெ்பு ேருறகவயா நடத்தமுடியாத இடங்கைிே், கிறிஸ்து 

எருசவேமுக்கு ேந்தறதயும் ொடுெட்டறதயும்ெை்றி இறைோக்கு 

ேழிொடு நடத்துேது ெயனைிக்கும். இறதச ்சனிக்கிழறம மாறேயிே் 

அே்ேது ஞாயிைன்று ேசதியான வநரத்திே் நடத்தோம். 

 

திருப்பலி 

 ெேனி அே்ேது சிைெ்பு ேருறகக்குெ்பின் குரு சறெ மன்ைாடற்டச ்

பசாே்லி திருெ்ெலிறயத் பதாடரே்ார.்  

 

சடப மன்றாடட்ு  

என்றும் ோழும் எே்ோம் ேே்ே இறைோ, உம்முறடய திருவுைத்திை்குெ் 

ெணிந்து எங்கை் மீட்ெர ்மனிதராகி, சிலுறேச ்சாவுமடட்ும் தம்றமவய 

தாழ்த்தினார.் நாங்கை் அேரத்ம் ொடுகைின் ொறதறயெ் ெ்pன்ெை்றி 

அேரது உயிரெ்்பின் மகிறமயிலும் ெங்குபெைத் தயோய் அருை்வீராக. 

 

உம்வமாடு ெரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியத்திே் ஒவர இறைேனாய் 

என்பைன்றும் ோழ்ந்து, ஆட்சி பசய்கின்ை எங்கை் ஆண்டேரும் உம் 

திருமகனாகிய இவயசு கிறிஸ்து ேழியாக உம்றம மன்ைாடுகிவைாம். 

 

முதே் வாசகம் 

இடறவாக்கினர் எசாயா திருநூலிருந்து வாசகம்: எசாயா 50:4-7 

4 நலிந்தேறன நே்ோக்காே் ஊக்குவிக்கும் அறிறே நான் பெை்றிட, 

ஆண்டேராகிய என் தறேேர,் கை்வைானின்; நாறே எனக்கு 
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அைித்துை்ைார;் காறேவதாறும் அேர ்என்றனத ்தட்டி எழுெ்புகின்ைார;் 

கை்வொர ்வகட்ெது வொே் நானும் பசவிபகாடுக்கச ்பசய்கின்ைார.் 

5 ஆண்டேராகிய என் தறேேர ்என் பசவிறயத் திைந்துை்ைார;் நான் 

கிைரந்்பதழவிே்றே; விேகிச ்பசே்ேவுமிே்றே. 

6 அடிெ்வொரக்்கு என் முதுறகயும், தாடிறயெ் பிடுங்குவோhக்கு என் 

தாறடறயயும் ஒெ்புவித்வதன். நிந்தறன பசய்வோரக்்கும் காறி 

உமிழ்வோரக்்கும் என் முகத்றத மறைக்கவிே்றே. 

7 ஆண்டேராகிய என் தறேேர ்துறண நிை்கின்ைார;் நான் அேமானம் 

அறடவயன்; என் முகத்றதக் கை்ொறை ஆக்கிக் பகாண்வடன்; 

இழிநிறேறய நான் அறடேதிே்றே என்ைறிவேன். 
 

இது ஆண்டேரின் அருை்ோக்கு - இறைோ உமக்கு நன்றி 
 

 தியானப்பாடே்: திருப்பாடே்: 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24 

ெே்ேவி: என் இடறவா என் இடறவா ஏன் என்டன டக சநகிழ்தீர ்

 

என்றனெ் ொரெ்்வொர ்எே்வோரும் என்றன ஏைனம் பசய்கின்ைனர ்

உதடற்டெ் பிதுக்கித் தறேறய அறசக்கின்ைனர ்

ஆண்டேர ்மீது நம்பிக்றக றேத்தாவன அேர ்மீடக்டட்ும்  

அேருக்கு இேன் மீது பிரியமிருந்தாே் இேறன விடுவிக்கடட்ும் 

என்ைாரக்ை் 

 

ஏனனிே் ெே நாய்கை் என்றன சூழ்துபகாண்டன 

பொேோதேரக்ை் கூட்டம் என்றன ேறைத்துக் பகாண்டது 

என் றககறையும் காே்கறையும் துறைத்தாரக்ை் 

என் எலும்புகறை பயே்ோம் நான் எண்ணிவிட முடியும் 

அேரக்வைா என்றனெ ொரக்ின்ைாரக்ை் ொரத்த்ு அக்கைிக்கின்ைாரக்ை் 

 

என் ஆறடகறைகத் தங்களுக்குை் ெகிரந்்து பகாை்கிைாரக்ை் 

என் உறடமீது சீடட்ுெ்வொடுகிைாரக்ை் 

ஆனாே் நீவரா ஆண்டேவர என்றன விடட்ுத் பதாறேவிே் வொய் 

விடாவதயும் 

எனக்குத் துறணயான நீர ்எனக்கு உதவி புரிய விறரந்து ோரும் 

 

நாவனா உம் நாமதற்த உம் சவகாதரருக்கு பேைிெ்ெடுதத்ுவேன் 

சறெ நடுவே உம்றம இே்ோறு வொை்றுவேன் 

ஆண்டேருக்கஞ்சுவோவர அேறரெ் புகழுங்கை் 

யாக்வகாபின் சந்ததிவய நீங்கை் அறனேரும் அேறரெ் வொை்றுங்கை் 

இஸ்ராவயே் மக்கவை நீங்கை் அறனேரும் அேருக்கு அஞ்சுங்கை் 
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இரண்டாம் வாசகம் 

அப்லபாஸ்தேரான தூய பவுே் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய 

திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: பிலிப்பியர் 2: 6-11 

 

6 கடவுை் ேடிவிே் விைங்கிய அேர,் கடவுளுக்கு இறணயாயிருக்கும் 

நிறேறய ேலிந்து ெை்றிக்பகாண்டிருக்க வேண்டியபதான்ைாகக் 

கருதவிே்றே. 

7 ஆனாே் தம்றமவய பேறுறமயாக்கி அடிறமயின் ேடிறே ஏை்று 

மனிதருக்கு ஒெ்ொனார.் மனித உருவிே் வதான்றி, 

8 சாறே ஏை்கும் அைவுக்கு, அதுவும் சிலுறேச ் சாறேவய ஏை்கும் 

அைவுக்குக் கீழ்ெ்ெடிந்து தம்றமவய தாழ்த்திக்பகாண்டார.் 

9 எனவே கடவுளும் அேறர மிகவே உயரத்்தி, எெ்பெயருக்கும் வமோன 

பெயறர அேருக்கு அருைினார.் 

10 ஆகவே இவயசுவின் பெயருக்கு விண்ணேர,் மண்ணேர,் கீழுேவகார ்

அறனேரும் மண்டியிடுேர;் 

11 தந்றதயாம் கடவுைின் மாட்சிக்காக "இவயசு கிறிஸ்து ஆண்டேர"் 

என எே்ோ நாவுவம அறிக்றகயிடும். 

 

இது ஆண்டேரின் அருை்ோக்கு - இறைோ உமக்கு நன்றி 

 

 நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்: பிலிப் 2:8-9 

8 தம்றமத் தாழ்தத்ிச ் சாறே ஏை்கும் அைவுக்கு, அதுவும் சிலுறேச ்

சாறேவய ஏை்கும் அைவுக்குக் கீழ்ெ்ெடிெேரானார.் 

9 ஆதோே் தான் கடவுை் அேறர எே்ோருக்கும் வமோய் உயரத்்தி, 

எெ்பெயருக்கும் வமோன பெயறர அேருக்கு அருைினார ்

 

 ஆண்டேருறடய திருெ்ொடுகைிே் ேரோறு. எரியும் திரிகளும் தூெமும் 

இன்றி, ோழ்தத்ுறர கூைாமலும் திருநூலிே் சிலுறே அறடயாைம் 

ேறரயாமலும் ோசிக்கெ்ெடும். திருதப்தாண்டர ் அே்ேது 

அேரிே்றேபயனிே், குரு அறத ோசிெ்ொர.் ோசகரக்ளும் அறத 

ோங்கிக்கோம். ஆனாே் கிறிஸ்துவின் ோரத்்றதகறைக் கூடியமடட்ும் 

குருவே ோசிக்க வேண்டும். 

 

திருெ்ொடுகைின் ேரோை்றைெ் ொடுமுன் திருதப்தாண்டரக்ை் மடட்ும் 

நை்பசய்திக்குமுன் நடெ்ெது வொே குருவிடம் ஆசி பெறுோரக்ை். 
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முதே் ஆண்டு: மத்லதயு 26:14 - 27:66  

 

திருெ்ொடுகைின் ேரோை்றுக்குெ்பின் ேசதிவொே சுருக்கமாக 

மறையுறரயாை்ைோம். விசுோச அறிக்றக பசாே்ேவும். 

 

விசுவாச அறிக்டக 

 

விசுவாசிகளின் மன்றாடட்ு 

 

நற்கருடண வழிபாடு 

 காணிக்றகெ் பொருடக்றைத் தயாரித்தே்- காணிக்றகெ் ொடே் 

 

(குரு: அெ்ெத்றத ஒெ்புக்பகாடுக்கும் வொது) 

ஆண்டேவர, அறனதத்ுேகின் இறைோ, உம்றமெ் வொை்றுகிவைாம். 

ஏபனனிே் உமது அருடப்ெருக்கிலிருந்து நாங்கை் இந்த அெ்ெத்றதெ் 

பெை்றுக்பகாண்வடாம். நிேத்தின் விறைவும் மனித உறழெ்பின் 

ெயனுமான இந்த அெ்ெத்றத உமக்கு ஒெ்புக் பகாடுக்கிவைாம். இது 

எங்களுக்கு ோழ்ேைிக்கும் அெ்ெமாக மாறும். 

 

மக்: இறைேன் என்பைன்றும் ோழ்த்தெ் பெறுோராக. 

 

(குரு: இரசத்திே் தண்ணீர ் கேக்கும் வொது மனதிே் பசாே்ேத்தக்க 

பஜெம்: கிறிஸ்து நம் மனித இயே்பிே் ெங்கு பகாை்ைத்திருவுைமானார.் 

இத்தண்ணீர ் இரசம் இேை்றின் மறைபொருை் ேழியாக நாமும் 

அேருறடய இறை இயே்பிே் ெங்குபெறுவோமாக.) 

 

(குரு: இரசத்றத ஒெ்புக்பகாடுக்கும் வொது) 

ஆண்டேவர, அறனதத்ுேகின் இைiோ, உம்றமெ் வொை்றுகிவைாம். 

ஏபனனிே் உமது அருடப்ெருக்கிலிருந்து நாங்கை் இந்த இரசத்றதெ் 

பெை்றுக்பகாண்வடாம். திராடற்சக் பகாடியும், மனித உறழெபும் தந்த 

இந்த இரசத்றத உமக்கு ஒெ்புக் பகாடுக்கிவைாம். இது எங்கை் 

ஆன்மொனமாக மாறும். 

மக்: இறைேன் என்பைன்றும் ோழ்த்தெ் பெறுோராக. 

 

(குரு தறேகுனிந்து: எம் இறைேனாகிய ஆண்டேவர, தாழ்றமயான 

மனத்வதாடும் பநாறுங்கிய உை்ைத்வதாடும் ேருகின்ை எங்கறை 

ஏை்ைருளும். நாங்கை் இன்று உம் திருமுன் ஒெ்புக்பகாடுக்கும் 

இத்திருெ்ெலி உமக்கு உகந்தது ஆேதாக.) 
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(றக கழுவும் வொது : ஆண்டேவர குை்ைம் நீங்க என்றனக் கழுவியருளும் 

ொேத்திலிருந்து என்றனத் தூய்றமெ்ெடுத்தும்.) 

 

குரு: சவகாதரர ் சவகாதரிகவை, நாம் அறனேரும் ஒெ்புக் பகாடுக்கும் 

இத்திருெ்ெலி எே்ோம் ேே்ே தந்றதயாகிய இறைேனுக்கு ஏை்ைதாகும் 

ெடி பசபியுங்கை். 

மக்: ஆண்டேர ் தமது திருெ்பெயரின் புகழ்சச்ிக்காகவும், 

மகிறமக்காகவும், நமது நன்றமக்காகவும், தமது ெரிசுத்த திருசச்றெ 

அறனத்தின் நேனுக்காகவும், உமது றகயிலிருந்து இெ்ெலிறய 

ஏை்றுக்பகாை்ோராக. 

 

காணிக்டகமிது மன்றாடட்ு 

இரக்கமுை்ை இறைோ, உம் திருமகனின் ொடுகறையும் இைெ்றெயும் 

பகாண்டாடும் நாங்கை் அைிக்கும் இக்காணிக்றககறைக் கனிவுடன் 

ஏை்ைருளும். எங்கை் பசயே்கைாே் உமது மன்னிெ்றெெ் பெை இயோது 

எனினும். ஒெ்ெை்ை இெ்ெலியின் ஆை்ைோே் உமது மன்னிெ்றெ 

நிறைோகெ் பெை்றுக்பகாண்வடாபமன்று உணரந்்து ோழ்ந்திடச ்

பசய்தருளும். 

எங்கை்ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்துேழியாக உம்றம 

மன்ைாடுகிவைாம். - ஆபமன் 

 

சதாடக்கவுடர: வாழ்வளிக்கும் கிறிஸ்துவின் சாவு 

குரு: ஆண்டேர ்உங்கவைாடு இருெ்ொராக. 

எே். உம்வமாடும் இருெ்ொராக 

குரு: இதயங்கறை ஆண்டேரிடம் எழுெ்புங்கை். 

எே். ஆண்டேரிடம் எழுெ்பியுை்வைாம். 

குரு: நம் இறைேனாகிய ஆண்டேருக்கு நன்றி கூறுவோம். 

எே். அது தகுதியும் நீதியுமானவத.  

 

ஆண்டேவர, தூயேரான தந்றதவய, என்றும் ோழும் எே்ோம் ேே்ே 

இறைோ, 

எங்கை் ஆண்டேராகிய கிறிஸ்து ேழியாக, எந்நாளும் எே்விடத்திலும் 

நாங்கை் உமக்கு நன்றி பசலுத்துேது 

பமய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கை் கடறமயும் மீட்புக்குரிய 

பசயலுமாகும் 
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கிறிஸ்து மாசை்ைேராயினும் ொவிகளுக்காகெ் ொடுெடவும், 

பொே்ோதேரக்்காக அநீத முறையிே் தண்டறன பெைவும் 

திருவுைமானீர;் 

அேரது சாவு எங்கை் ொேங்கறைெ் வொக்கியது, அேரது 

உயிரத்ப்தழுதவோ எங்கறை உமக்கு உகந்தேராக்கியது. 

ஆகவே, நாங்கை் ோனகத ் தூதர ் அறனேவராடும் வசரந்்து உம்றமெ் 

புகழ்ந்வதத்தி, அக்கைிெ்புடன் குரே் எழுெ்பிச ்பசாே்ேதாேது: 

 

தூயேர ்தூயேர ்தூயேர!் மூவுே கிறைேனாம் ஆண்டேர ் 

ோனமும் றேயமும் யாவும்னும் மாட்சிறமயாே் நிறைந் துை்ைன.  

உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா! ஆண்டேர ்திருெ்பெயராே் ேருெேர ்ஆசி 

பெை்ைேவர  

உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா! உன்னதங்கைிவே ஓசான்னா!  

 

நற்கருடண மன்றாடட்ு 3 

ோனகத் தந்றதவய, நீர ் பமய்யாகவே தூயேர,் உம்முறடய 

ெறடெ்புகபைே்ோம் உம்றமெ் புகழ்ேது தகுவம. ஏபனனிே், 

உம்முறடய திருமகனாகிய எங்கை் ஆண்டேர ் இவயசு கிறிஸ்து 

ேழியாக, தூய ஆவியின் ஆை்ைோே், அறனத்றதயும் உய்வித்துெ் 

புனிதெ்ெடுத்துகின்றீர.் கதிரேன் வதான்றி மறையும் ேறர உேபகங்கும் 

உமது திருெ்பெயருக்குத் தூய காணிக்றக ஒெ்புக் பகாடுக்குமாறு 

உமக்காக மக்கறை இறடயைாது ஒன்று வசரத்்து ேருகின்றீர.் 

 

ஆகவே, இறைோ, நாங்கை் உமது திருமுன் பகாண்டு ேந்துை்ை 

இக்காணிக்றககறை அவத தூய ஆவியாே் புனிதமாக்கியருை 

வேண்டுபமன உம்றமத் தாழ்றமயுடன் மன்ைாடுகிவைாம். இே்ோறு, 

உம்முறடய திருமகனாகிய எங்கை் ஆண்டேர ் இவயசு கிறிஸ்துவின் 

உடலும் இரத்தமுமாக இறே மாறுேனோக. அேர ் ெணித்தோவை 

இத்திருெ்ெலிறய நிறைவேை்றுகிவைாம். 

 

ஏபனனிே் அேர ்றகயைிக்கெ்ெட்ட இரவிே், அெ்ெத்றத எடுத்து, உமக்கு 

நன்றி பசலுத்தி, ோழ்த்துறரதத்ு, அெ்ெத்றதெ் பிடட்ு தம் சீடரக்ளுக்கு 

அைித்துக் கூறியதாேது :  

 

அறனேரும் இறத ோங்கி உண்ணுங்கை் ;  

ஏபனனிே் இது உங்களுக்காக றகயைிக்கெ்ெடும் என் உடே். 
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அே்ேண்ணவம , உணவு அருந்தியபின், கிண்ணத்றத எடுத்து, உமக்கு 

நன்றி பசலுத்தி, ோழ்த்துறரதத்ு, தம் சீடரக்ளுக்கு அைித்துக் 

கூறியதாேது : 

 

அறனேரும் இறத ோங்கிெ் ெருகுங்கை் ;  

ஏபனனிே், இது புதிய, நித்திய உடன்ெடிக்றகக்கான என் இரத்தம். 

இது ொேமன்னிெ்புக்பகன்று உங்களுக்காகவும் எே்ோருக்காகவும் 

சிந்தெ்ெடும். 

இறத என் நிறனோகச ்பசய்யுங்கை். 

 

குரு : இது விசுோசத்தின் மறைபொருை்! 

மக் : ஆண்டேவர, நாங்கை் இந்த அெ்ெத்றத உண்டு கிண்ணத்திலிருந்து 

ெருகும்வொபதே்ோம் நீர ் ேருமைவும் உமது இைெ்பிறன 

அறிக்றகயிடுகின்வைாம். 

 

ஆகவே, இறைோ, உம்முறடய திருமகனின் மீட்ெைிக்கும் 

ொடுகறையும், வியெ்புக்குரிய உயிரெ்்றெயும், விண்வணை்ைத்றதயும் 

நாங்கை் நிறனவுகூரக்ின்வைாம். அேர ் மீண்டும் ேருோபரன 

எதிரெ்்ொரத்்திருக்கும் நாங்கை் இெ்புனிதமான, உயிருை்ை ெலிறய 

நன்றியறிதலுடன் உமக்கு ஒெ்புக்பகாடுக்கின்வைாம். 

 

உமது திருசச்றெயின் காணிக்றகறயக் கண்வணாக்கியருை உம்றம 

மன்ைாடுகிவைாம். இெ்ெலியினாே் நீர ் உைம் கனியத் திருவுைமானீர.் 

இறத நீர ் ஏை்றுக் பகாண்டு, உம்முறடய மகனின் திருவுடே் திரு 

இரத்தத்தினாே் ஊட்டம் பெறும் நாங்கை் கிறிஸ்துவின் தூய ஆவியாே் 

நிரெ்ெெ்பெை்று கிறிஸ்துவுக்குை் ஒவர உடலும், ஒவர மனமும் 

உை்ைேராக விைங்கச ்பசய்வீராக. 

 

இேவர எங்கறை உமக்கு என்றும் காணிக்றகயாக்குோராக! இே்ோறு , 

நீர ் வதரந்்து பகாண்டேரக்வைாடு, சிைெ்ொக இறைேனின் 

அன்றனயாகிய புனிதமிக்க கன்னிமரியாை், உம்முறடய புனித 

அெ்வொஸ்தேர,் மறை சாட்சியர ் மை்றும் புனிதர ் அறனேருடனும் 

நாங்கை் விண்ணகத்துக்கு உரிறமயாைர ் ஆவோமாக! இேரக்ைின் 

வேண்டுதோே், நாங்கை் எெ்பொழுதும் உமது உதவிறயெ் பெறுவோம் 

என நம்பியிருக்கின்வைாம். 

 

இறைோ, எங்கறை உம்வமாடு ஒெ்புரோக்கும் இெ்ெலி 

உேகிை்பகே்ோம் அறமதியும் மீட்பும் தரவேண்டுபமன்று 
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மன்ைாடுகிவைாம். இே்வுேகிே் ெயணம் பசய்யும் உமது திருசச்றெ, உம் 

அடியாராகிய எங்கை் திருத்தந்றத.....எங்கை் ஆயர.்... ஏறனய ஆயரக்ை், 

திருெ்ெணியாைரக்ை், துைவியர,் உமக்குச ்பசாந்தமான மக்கை் ஆகிய 

அறனேரும் விசுோசத்திலும் அன்பிலும் உறுதிபெைச ்பசய்வீராக. நீர ்

விரும்பியெடி உம் திருமுன் நிை்கின்ை இக்குடும்ெத்தின் 

வேண்டுதலுக்குக் கனிோய்ச ் பசவிசாய்த்தருளும். இரக்கமுை்ை 

தந்றதவய, எங்கும் சிதறுண்டிருக்கும் உம்முறடய மக்கறைத் தயோய் 

உம்வமாடு வசரத்்துக் பகாை்ளும். 

 

இைந்து வொன எங்கை் சவகாதரர ் சவகாதரிகறையும் உமக்கு 

உகந்தேரக்ைாய் இே்வுேறக விடட்ுச ் பசன்ை அறனேறரயும் உமது 

அரசிே் தயவுடன் ஏை்ைருளும். நாங்களும் அங்கு ேந்து வசரந்்து 

அேரக்வைாடு உமது மாட்சிறயக் கண்டு, என்றும் மனநிறைவு 

அறடவோபமன எங்கை் ஆண்டேராகிய கிறிஸ்து ேழியாக 

நம்பியிருக்கின்வைாம். அேர ் ேழியாகவே நீர ் உேகிை்கு எே்ோ 

நன்றமகறையும் ேழங்குகின்றீர.் 

 

இேர ்ேழியாகவே, இேவராடு, இேரிே் எே்ோம் ேே்ே இறைேனாகிய 

தந்றதவய, தூய ஆவியின் ஒன்றிெ்பிே் எே்ோெ் புகழும் மாட்சியும் 

என்பைன்றும் உமக்கு உரியவத. 

 

மக் : ஆபமன். 

 

திருவிருந்துச ்சடங்கு : 

குரு : மீட்ெரின் கடட்றையாே் கை்பிக்கெ்ெடட்ு, இறை ெடிெ்பிறனயாே் 

ெயிை்சி பெை்ை நாம் துணிந்து பசாே்வோம். 

 

மக் : ெரவோகத்திே் இருக்கிை எங்கை் பிதாவே,  

உம்முறடய நாமம் அரச்ச்ிக்கெ் ெடுேதாக. 

உம்முறடய இராடச்ச்ியம் ேருக. 

உம்முறடய சித்தம் ெரவோகத்திே் பசய்யெ்ெடுேது வொே, 

பூவோகத்திலும் பசய்யெ்ெடுேதாக.  

எங்கை் அனுதின உணறே எங்களுக்கு இன்று அைித்தருளும். 

எங்களுக்குத் தீறம பசய்தேரக்றை நாங்கை் பொறுெ்ெதுவொே,  

எங்கை் ொேங்கறைெ் பொறுத்தருளும். 

எங்கறைச ்வசாதறனயிே் விழவிடாவதயும்.  

தீறமயிலிருந்து எங்கறை இரட்சித்தருளும். ஆபமன். 
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குரு : ஆண்டேவர, தீறம அறனத்திலிருந்தும் எங்கறை விடுவிதத்ு, 

எங்கை் ோழ்நாைிே் அறமதிறயக் கனிவுடன் அருை உம்றம 

மன்ைாடுகிவைாம். உமது இரக்கத்தின் உதவியாே் நாங்கை் 

ொேத்திலிருந்து எெ்வொதும் விடுதறே பெை்று, யாபதாரு 

கேக்கமுமின்றி நேமாய் இருெ்வொமாக! நாங்கை் நம்பியிருக்கும் 

வெரின்ெ ோழ்றேயும், எம் மீட்ெராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் 

ேருறகறயயும் மகிழ்சச்ியுடன் எதிரெ்ாரத்்திருக்கின்வைாம்.  

மக் : ஏபனனிே், அரசம்,ேே்ேறமயும், மாட்சியும் என்பைன்றும் உமவத! 

 

குரு : ஆண்டேராகிய இவயசுக்கிறிஸ்துவே, 'அறமதிறய உங்களுக்கு 

விடட்ுச ்பசே்கிவைன், என் அறமதிறயவய உங்களுக்கு அைிக்கிவைன்' 

என்று உம் அெ்வொஸ்தேரக்ளுக்கு பமாழிந்தீவர, எங்கை் ொேங்கறைெ் 

ொராமே், உமது திருசச்றெயின் விசுோசத்றதவய கண்வணாக்கி, 

அதை்கு அறமதிறயயும் ஒை்றுறமறயயும் அைித்தருைத் திருவுைம் 

பகாை்வீராக. என்பைன்றும் ோழ்ந்து ஆட்சி பசய்கின்ைேர ்நீவர.  

மக் : ஆபமன். 

 

குரு : ஆண்டேருறடய அறமதி உங்கவைாடு என்றும் இருெ்ெதாக. 

மக் : உம்வமாடும் இருெ்ெதாக. 

குரு : ஒருேருக்பகாருேர ்சாமாதானதற்த அறிவித்துக் பகாை்வோம்! 

 

மக் : உேகின் ொேங்கறைெ் வொக்கும் இறைேனின் பசம்மறிவய, 

எங்கை் வமே் இரக்கமாயிரும்.  

உேகின் ொேங்கறைெ் வொக்கும் இறைேனின் பசம்மறிவய,எங்கை் 

வமே் இரக்கமாயிரும். 

உேகின் ொேங்கறைெ் வொக்கும் இறைேனின் பசம்மறிவய 

,எங்களுக்கு அறமதிறய அைித்தருளும். 

 

(ொடே் திருெ்ெலியிே்) 

 

உேகின் ொேம் வொக்கும் இறைேனின் திருச ்பசம்மறிவய!  

எம் வமே் இரக்கம் றேயும் 

உேகின் ொேம் வொக்கும் இறைேனின் திருச ்பசம்மறிவய!  

எம் வமே் இரக்கம் றேயும் 

உேகின் ொேம் வொக்கும் இறைேனின் திருச ்பசம்மறிவய!  

எமக்கு அறமதி அருளும். 
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(குரு தறே ேணங்கி: ஆண்டேராகிய வயசு கிறிஸ்துவே, நான் 

உடப்காை்ளும் இதத்ிருஉடலும் இரத்தமும் என்றன நீதித்தீhெ்ெ்புக்கும் 

தண்டறனக்கும் உை்ைாக்காமே் உமது ெரிவிரக்கத்தாே் என் 

உை்ைத்றதயும் உடறேயும் காத்திடும் அருமருந்தாகிட அருை் புரியும்) 

 

குரு : இவதா, இறைேனின் பசம்மறி! இவதா, உேகின் ொேங்கறைெ் 

வொக்குகின்ைேர!் பசம்மறியின் விருந்துக்கு அறழக்கெ் பெை்ைேர ்வெறு 

பெை்வைார!் 

மக் : ஆண்டேவர! வதேரீர ் என் இே்ேத்திே் எழுந்தருை நான் 

தகுதியை்ைேன், ஆனாே் ஒரு ோரத்்றத மடட்ும் பசாே்லியருளும் எனது 

ஆன்மா குணமறடயும். 

 

(கிறிஸ்துவின் திரு உடே் என்றனக் காதத்ு நித்திய ோழ்ேைிெ்ெதாக -

ஆபமன்) 

(கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தம் என்றனக் காதத்ு நித்திய ோழ்ேைிெ்ெதாக -

ஆபமன்)  

 

திருவிருந்துப் பே்ேவி மத் 26:42 

என் தந்றதவய, நான் குடித்தாே் ஒழிய இத்துன்ெக்கேம் அகே 

முடியாபதனிே், உமது விருெ்ெெ்ெடிவய ஆகடட்ும். 

 

திருவிருந்து பாடே்: 

 

நன்றி மன்றாடட்ு  

பஜபிெ்வொமாக: 

அன்புத் தந்றதவய, 

இத்திருவிருந்திே் ஊட்டம் பெை்ை நாங்கை் உம்றமத ் தாழ்றமயுடன் 

வேண்டுகிவைாம். 

நாங்கை் விசுேசிெ்ெறதெ் பெை்றுக்பகாை்வோம் என்னும் 

நம்பிக்றகறய உம் திருமகனின் இைெ்பினாே் எங்கைிே் 

உறுதிெ்ெடுத்தினீர.் 

அேரது உயிரத்ப்தழுதோே் எங்கை் ோழ்க்றகெ் ெயணத்தின் 

குறிக்வகாறை நாங்கை் கண்டறடயச ்பசய்தருளும்.  

எங்கை் ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்துேழியாக உம்றம 

மன்ைாடுகிவைாம். 

 

எே்: ஆபமன் 
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குரு : ஆண்டேர ்உங்கவைாடு இருெ்ொராக. 

மக் : உம்வமாடும் இருெ்ொராக. 

குரு : எே்ோம் ேே்ே இறைேன் பிதா, சுதன், ெரிசுத்த ஆவி உங்கறை 

ஆசீரே்திெ்ொராக! 

மக் : ஆபமன். 

 

குரு : பசன்று ோருங்கை், திருெ்ெலி நிறைவேறிை்று.  

மக் : இறைோ உமக்கு நன்றி. 

 

(குரு பீட ேணக்கம் பசய்து ெரிசாரகருடன் திரும்பிச ்பசே்கிைார.் 

நாமும் இறைேறனெ் புகழ்ந்வதத்திய ேண்ணம் நை்பசயே்கறைெ் 

புரிய இே்ேம் திரும்புவோம்.) 

 

 


