
தவக் காலம் - 2ஆம் வாரம் 

மூன்றாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

கடவுள் ஆபிராமுடன் உடன்படிக்கக சசய்தார். 

சதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்     15: 5-12, 17-18, 21b 

அந்நாள்களில்  

ஆண்டவர் ஆபிராமை வவளியே அமைத்து வந்து, ``வானத்மை 

நிமிர்ந்து பார். முடியுைானால், விண்மீன்கமை எண்ணிப் பார். இவற்மைப் 

யபாலயவ உன் வழி ைரபினரும் இருப்பர்'' என்ைார். ஆபிராம் 

ஆண்டவர்மீது நம்பிக்மக வகாண்டார். அமை ஆண்டவர் அவருக்கு 

நீதிோகக் கருதினார். 



ஆண்டவர் ஆபிராமிடம், ``இந்நாட்மட உனக்கு உரிமைச் 

வ ாத்ைாக அளிக்க உன்மனக் கல்யைேரின் ஊர் என்ை நகரிலிருந்து இங்கு 

அமைத்து வந்ை ஆண்டவர் நாயன'' என்ைார். அைற்கு ஆபிராம், ``என் 

ைமலவராகிே ஆண்டவயர, இமை நான் உரிமைோக்கிக் வகாள்யவன் 

என்பமை எப்படித் வைரிந்துவகாள்யவன்?'' என்ைார். ஆண்டவர் 

ஆபிராமிடம், ``மூன்று வேதுள்ை இைம் பசு, மூன்று வேதுள்ை 

வவள்ைாடு, மூன்று வேதுள்ை வ ம்ைறிோடு, ஒரு காட்டுப்புைா, ஒரு 

ைாடப்புைா ஆகிேவற்மை என்னிடம் வகாண்டுவா'' என்ைார். 

ஆபிராம் இவற்மை எல்லாம் அவரிடம் வகாண்டு வந்து, 

அமவகமை இரண்டிரண்டு கூறுகைாக வவட்டி, ஒவ்வவாரு பகுதிமேயும் 

அைைற்கு இமைோன பகுதிக்கு எதிவரதியர மவத்ைார். ஆனால் 

பைமவகமை அவர் வவட்டவில்மல. துண்டித்ை உடல்கமைப் 

பைமவகள் தின்ன வந்ைவபாழுது ஆபிராம் அவற்மை விரட்டிவிட்டார்.  

கதிரவன் ைமையும் யநரத்தில் ஆபிராமுக்கு ஆழ்ந்ை உைக்கம் வந்ைது. 

அச்சுறுத்தும் காரிருள் அவமரச் சூழ்ந்ைது.  

கதிரவன் ைமைந்ைதும் இருள் படர்ந்ைது. அப்வபாழுது புமகந்து 

வகாண்டிருந்ை தீச் ட்டி ஒன்றும் எரிந்துவகாண்டிருந்ை தீப்பந்ைம் ஒன்றும் 

அந்ைக் கூறுகளுக்கிமடயே வ ன்ைன.  

அன்யை ஆண்டவர் ஆபிராமுடன் ஓர் உடன்படிக்மக வ ய்து, 

``எகிப்திலுள்ை ஆற்றிலிருந்து யூப்பிரத்தீசு யபராறு வமர உள்ை 

இந்நாட்மட உன் வழிைரபினர்க்கு வைங்குயவன்'' என்ைார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 



இகறவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

  

 

பதிலுகரப் பாடல்   திபா 27: 1. 7-8. 9abc. 13-14 (பல்லவி: 1a) 

பல்லவி: ஆண்டவரர என் ஒளி; அவரர என் மீட்பு. 

 

1 ஆண்டவயர என் ஒளி; அவயர என் மீட்பு; ோருக்கு நான் 

அஞ் யவண்டும்? ஆண்டவயர என் உயிருக்கு அமடக்கலம்; ோருக்கு 

நான் அஞ்சி நடுங்க யவண்டும்? .............பல்லவி 

 

7 ஆண்டவயர, நான் ைன்ைாடும்யபாது என் குரமலக் யகட்டருளும்; 

என்மீது இரக்கங்வகாண்டு எனக்குப் பதிலளித்ைருளும்.  

8 `புைப்படு, அவரது முகத்மை நாடு' என்ைது என் உள்ைம்; ஆண்டவயர, 

உைது முகத்மையே நாடுயவன். .........................பல்லவி 

 

9abc உைது முகத்மை எனக்கு ைமைக்காதிரும்; நீர் சினங்வகாண்டு 

அடியேமன விலக்கிவிடாதிரும்; நீயர எனக்குத் துமை; என் மீட்பராகிே 

கடவுயை, என்மனத் ைள்ளிவிடாதிரும். ..............பல்லவி 

 

13 வாழ்யவாரின் நாட்டினியல ஆண்டவரின் நலன்கமைக் காண்யபன் 

என்று நான் இன்னும் நம்புகின்யைன்.  



14 வநஞ்ய ! ஆண்டவருக்காகக் காத்திரு; ைன உறுதிவகாள்; உன் உள்ைம் 

வலிமை வபைட்டும்; ஆண்டவருக்காகக் காத்திரு. ............பல்லவி 

 

  

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்து நம் உடகல மாட்சிக்குரிய தமது உடலின் சாயலாக 

உருமாற்றுவார். 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

 

3: 17-4:1 

 யகாைரர்  யகாைரிகயை,  

நீங்கள் அமனவரும் என்மனப்யபால் வாழுங்கள். நாங்கள் 

உங்களுக்குக் காட்டிே முன்ைாதிரியின்படி வாழ்பவர்கமைப் 

பின்பற்றுங்கள். கிறிஸ்துவின் சிலுமவக்குப் பமகவர்கைாய் நடப்யபார் 

பலர் உள்ைனர். அவர்கமைப்பற்றி மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் 

கூறியுள்யைன். இப்வபாழுதும் கண்ணீயராடு வ ால்கியைன். அழியவ 

அவர்கள் முடிவு; வயியை அவர்கள் வைய்வம்; ைானக்யகயட அவர்கள் 

வபருமை; அவர்கள் எண்ணுவவைல்லாம் ைண்ணுலமகச்  ார்ந்ைமவ 

பற்றியே.  

நைக்யகா விண்ைகயை ைாய்நாடு; அங்கிருந்துைான் மீட்பராம் 

ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருவாவரனக் காத்திருக்கியைாம். 



அவர் ைைது ஆற்ைலால் ைாழ்வுக்குரிே நம் உடமல ைாட்சிக்குரிே ைைது 

உடலின்  ாேலாக உருைாற்ைவும் அமனத்மையும் ைைக்குப் 

பணிேமவக்கவும் வல்லவர்.  

ஆகயவ என் அன்பார்ந்ை  யகாைரர்  யகாைரிகயை, என் 

வாஞ்ம க்குரிேவர்கயை, நீங்கயை என் ைகிழ்ச்சி; நீங்கயை, என் வவற்றி 

வாமக; அன்பர்கயை, ஆண்டவயராடு உள்ை உைவில் நிமலத்திருங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

  

 

அல்லது 

 

குறுகிய வாசகம் 

கிறிஸ்து நம் உடகல மாட்சிக்குரிய தமது உடலின் சாயலாக 

உருமாற்றுவார். 

 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

3: 20-4:1 

நைக்யகா விண்ைகயை ைாய்நாடு; அங்கிருந்துைான் மீட்பராம் ஆண்டவர் 

இயேசு கிறிஸ்து வருவாவரனக் காத்திருக்கியைாம். அவர் ைைது ஆற்ைலால் 



ைாழ்வுக்குரிே நம் உடமல ைாட்சிக்குரிே ைைது உடலின்  ாேலாக 

உருைாற்ைவும் அமனத்மையும் ைைக்குப் பணிேமவக்கவும் வல்லவர்.  

ஆகயவ என் அன்பார்ந்ை  யகாைரர்  யகாைரிகயை, என் வாஞ்ம க்கு 

உரிேவர்கயை, நீங்கயை என் ைகிழ்ச்சி; நீங்கயை, என் வவற்றி வாமக; 

அன்பர்கயை, ஆண்டவயராடு உள்ை உைவில் நிமலத்திருங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்        மாற் 9: 7 

ஒளிரும் ரமகத்தினின்று தந்கதயின் குரசலாலி ரகட்டது: ``என் 

அன்பார்ந்த கமந்தர் இவரர; இவருக்குச் சசவிசாயுங்கள்.'' 

 

  

நற்சசய்தி வாசகம் 

அவர் ரவண்டிக்சகாண்டிருந்தரபாது, அவரது முகத்ரதாற்றம் மாறியது. 

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்     9: 28b-36 

அக்காலத்தில்  

இயேசு யபதுருமவயும் யோவாமனயும் ோக்யகாமபயும் கூட்டிக் 

வகாண்டு இமைவனிடம் யவண்டுவைற்காக ஒரு ைமலமீது ஏறினார். 

அவர் யவண்டிக்வகாண்டிருந்ையபாது அவரது முகத்யைாற்ைம் ைாறிேது; 

அவருமடே ஆமடயும் வவண்மைோய் மின்னிேது. யைாய , எலிோ 



என்னும் இருவர் அவயராடு யபசிக்வகாண்டிருந்ைனர். ைாட்சியுடன் 

யைான்றிே அவர்கள் எரு யலமில் நிமையவை இருந்ை அவருமடே 

இைப்மபப்பற்றிப் யபசிக்வகாண்டிருந்ைார்கள். யபதுருவும் அவயராடு 

இருந்ைவர்களும் தூக்கக் கலக்கைாய் இருந்ைார்கள். அவர்கள் 

விழித்ையபாது ைாட்சியோடு இலங்கிே அவமரயும் அவயராடு நின்ை 

இருவமரயும் கண்டார்கள். 

அவ்விருவரும் அவமரவிட்டுப் பிரிந்து வ ன்ையபாது, யபதுரு 

இயேசுமவ யநாக்கி, ``ஆண்டவயர, நாம் இங்யகயே இருப்பது நல்லது. 

உைக்கு ஒன்றும் யைாய க்கு ஒன்றும் எலிோவுக்கு ஒன்றுைாக மூன்று 

கூடாரங்கமை அமைப்யபாம்'' என்று ைாம் வ ால்வது இன்னவைன்று 

வைரிோையல வ ான்னார். இவற்மை அவர் வ ால்லிக்வகாண்டிருக்கும் 

யபாது ஒரு யைகம் வந்து அவர்கள்யைல் நிைலிட்டது. அம்யைகம் 

அவர்கமைச் சூழ்ந்ையபாது அவர்கள் அஞ்சினார்கள். 

அந்ை யைகத்தினின்று, ``இவயர என் மைந்ைர்; நான் யைர்ந்து 

வகாண்டவர் இவயர. இவருக்குச் வ வி ாயுங்கள்'' என்று ஒரு குரல் 

ஒலித்ைது. அந்ைக் குரல் யகட்டவபாழுது இயேசு ைட்டும் இருந்ைார். 

ைாங்கள் கண்டவற்றில் எமையும் அவர்கள் அந்நாள்களில் ோருக்கும் 

வ ால்லாைல் அமைதி காத்ைார்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 

 


