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முதல் வாசகம் 

கடவுளே வந்து உங்களே விடுவிப்பார். 

இளைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    35: 1-6a,10 

அந்நாள்களில்  

பாலைநிைமும் பாழ்வெளியும் அகமகிழும்; வபாட்டல் நிைம் 

அக்களிப் பலடந்து, லீலிபபால் பூத்துக் குலுங்கும் .அது ெளமாய்ப் பூத்துக் 

குலுங்கி மகிழ்ந்து பாடிக் களிப்பலடயும்; வைபப ானின் எழில் அதற்கு 

அளிக்கப் படும்; கர்பமல், சாப ானின் பமன்லம அதில் ஒளிரும்; 

ஆண்டெரின் மாட்சிலையும் நம் கடவுளின் வபருலமலையும் அெர்கள் 

காண்பார்கள். 

தளர்ந்துபபா  லககலளத் திடப்படுத்துங்கள்; தள்ளாடும் 

முழங்கால்கலள உறுதிப்படுத்துங்கள்  .உள்ளத்தில் உறுதிைற்றெர்கலள 

பநாக்கி, “திடன் வகாள்ளுங்கள், அஞ்சாதிருங்கள்; இபதா, உங்கள் கடவுள் 

பழிதீர்க்க ெருொர்; அநீதிக்குப் பழிொங்கும் கடவுளாக ெந்து உங்கலள 

விடுவிப்பார்.'' 



அப்பபாது பார்லெைற்பறாரின் கண்கள் பார்க்கும்; காது 

பகளாபதாரின் வசவிகள் பகட்கும்  .அப்வபாழுது , கால் ஊ முற்பறார் 

மான்பபால் துள்ளிக்குதிப்பர்; ொய்பபசாபதார் மகிழ்ந்து பாடுெர்; 

ஆண்டெ ால் விடுவிக்கப்பட்படார் திரும்பி ெருெர்; மகிழ்ந்து 

பாடிக்வகாண்பட சீபைானுக்கு ெருெர்; அெர்கள் முகம் என்றும் உள்ள 

மகிழ்ச்சிைால் மைர்ந்திருக்கும்; அெர்கள் மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் 

அலடொர்கள்; துன்பமும் துை மும் பறந்பதாடும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுளைப்பாடல்   திபா 146: 7. 8. 9-10  (பல்லவி :எசா 35: 4) 

பல்லவி: ஆண்டவளை, எங்களே மீட்க வந்தருளும் . 

அல்லது :  அல்ளலலூயா. 

7  ஆண்டெர் ஒடுக்கப்பட்படார்க்கா  நீதிலை நிலைநாட்டுகின்றார்; 

பசித்திருப்பபார்க்கு உணெளிக்கின்றார்; சிலறப்பட்படார்க்கு 

விடுதலை அளிக்கின்றார் .     பல்லவி….. 

8 ஆண்டெர் பார்லெைற்பறாரின் கண்கலளத் திறக்கின்றார்; 

தாழ்த்தப்பட்படால  உைர்த்துகின்றார்; நீதிமான்களிடம் அன்பு 

வகாண்டுள்ளார் .       பல்லவி….. 

9  ஆண்டெர் அைல் நாட்டி ல ப் பாதுகாக்கின்றார்; அ ாலதப் 

பிள்லளகலளயும் லகம்வபண்கலளயும் ஆதரிக்கின்றார்; ஆ ால், 

வபால்ைாரின் ெழிமுலறகலளக் கவிழ்த்து விடுகின்றார் . 

10  சீபைாப  !உன் கடவுள் , என்வறன்றும், எல்ைாத் 

தலைமுலறகளுக்கும் ஆட்சி வசய்ொர்  .அல்பைலூைா ! பல்லவி…. 



 

இைண்டாம் வாசகம் 

உங்கள் உள்ேங்களே உறுதிப்படுத்துங்கள்; ஏனனனில் ஆண்டவரின் 

வருளக னநருங்கி வந்துவிட்டது. 

திருத்தூதர் யாக்ளகாபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  5: 7-10 

சபகாத ர் சபகாதரிகபள, ஆண்டெரின் ெருலகெல  வபாறுலமபைாடு 

இருங்கள்  .பயிரிடுபெல ப் பாருங்கள் .அெர் நிைத்தின் நல்ை 

விலளச்சலை எதிர்பார்த்து முன்மாரியும் பின்மாரியும் வபாழியுமளவும் 

வபாறுலமபைாடு காத்திருக்கிறார் .நீங்களும் வபாறுலமபைாடு இருங்கள்.  

உங்கள் உள்ளங்கலள உறுதிப்படுத்துங்கள்  .ஏவ னில் ஆண்டெரின் 

ெருலக வநருங் கி ெந்துவிட்டது . 

சபகாத ர் சபகாதரிகபள, நீங்கள் தண்டல த் தீர்ப்புக்கு 

ஆளாகாதொறு, ஒருெர் மற்றெருக்கு எதி ாக முலறயிடாதீர்கள். 

இபதா நடுெர் ொயிலில் நின்றுவகாண்டிருக்கிறார்  .அன்பர்கபள , நீங்கள் 

துன்பத்லதத் தாங்குெதிலும் வபாறுலமலைக் கலடப்பிடிப்பதிலும் 

ஆண்டெரின் வபை ால் பபசிை இலறொக்கி ல  உங்களுக்கு 

மாதிரிகளாகக் வகாள்ளுங்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இளைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்னசய்திக்கு முன் வாழ்த்னதாலி     எசா 61: 1ac 

அல்ளலலூயா, அல்ளலலூயா  !ஆண்டவைாகிய என் தளலவரின் ஆவி 

என்ளமல் உள்ேது; ஒடுக்கப்பட்ளடாருக்கு நற்னசய்தி அறிவிக்க என்ளன 

அனுப்பியுள்ோர்  .அல்ளலலூயா.  



 

 

நற்னசய்தி வாசகம் 

வை இருப்பவர் நீர்தாமா? அல்லது ளவறு ஒருவளை எதிர்பார்க்க 

ளவண்டுமா?   

* மத்ளதயு எழுதிய நற்னசய்தியிலிருந்து வாசகம்    11: 2-11 

அக்காைத்தில்  

பைாொன் சிலறயிலிருந்தபபாது வமசிைாவின் வசைல்கலளப் 

பற்றிக் பகள்வியுற்றுத் தம் சீடர்கலள அெரிடம் அனுப்பி ார்  .அெர்கள் 

மூைமாக, “ெ விருப்பெர் நீர் தாமா? அல்ைது பெறு ஒருெல  எதிர்பார்க்க 

பெண்டுமா?'' என்று பகட்டார். 

அதற்கு இபைசு மறுவமாழிைாக, “நீங்கள் பகட்பெற்லறயும் 

காண்பெற்லறயும் பைாொனிடம் பபாய் அறிவியுங்கள்  .பார்லெைற்பறார்  

பார்லெ வபறுகின்ற ர்; கால் ஊ முற்பறார் நடக்கின்ற ர்; 

வதாழுபநாைாளர் நைமலடகின்ற ர்; காது பகளாபதார் பகட்கின்ற ர்; 

இறந்பதார் உயிர்வபற்று எழுகின்ற ர்; ஏலழகளுக்கு நற்வசய்தி 

அறிவிக்கப்படுகிறது  .என்ல த் தைக்கம் இன்றி ஏற்றுக்வகாள்பொர் 

பபறுவபற்பறார்'' என்றார். 

அெர்கள் திரும்பிச் வசன்றபபாது இபைசு மக்கள் கூட்டத்திடம் 

பைாொல ப்பற்றிப் பபசத் வதாடங்கி ார் :“நீங்கள் எலதப் பார்க்கப் 

பாலைநிைத்திற்குப் பபானீர்கள்? காற்றி ால் அலசயும் நாணலைைா? 

இல்லைபைல் ைால ப் பார்க்கப் பபானீர்கள்? வமல்லிை ஆலடைணிந்த 

ஒரு மனிதல ைா? இபதா, வமல்லிை ஆலடைணிந்பதார் அ ச 

மாளிலகயில் இருக்கின்ற ர்  .பின் ர் ைால த்தான் பார்க்கப் பபானீர்கள் ? 

இலறொக்கி ல ைா? ஆம், இலறொக்கி ல விட பமைா ெல பை 

எ  நான் உங்களுக்குச் வசால்கிபறன் . 



`இபதா  !நான் என் தூதல  உமக்கு முன் அனுப்புகிபறன் .அெர் 

உமக்கு முன் உமது ெழிலை ஆைத்தம் வசய்ொர்' என்று 

இெல ப்பற்றித்தான் மலறநூலில் எழுதியுள்ளது. மனித ாய்ப் 

பிறந்தெர்களுள் திருமுழுக்கு பைாொல  விடப் வபரிைெர் எெரும் 

பதான்றிைதில்லை  .ஆயினும் விண்ண சில் மிகச் சிறிைெரும் அெரினும் 

வபரிைெப  எ  நான் உறுதிைாக உங்களுக்குச் வசால்கிபறன். '' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்னசய்தி. 

கிறிஸ்துளவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 


