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முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

அவருடடய ஆடட வவண்பனிபபால இருந்தது. 

இடறவாக்கினர் தானிபயல் நூலிலிருந்து வாசகம்  7: 9-10,13-14 

நான் பார்த்துக் கைாண்டிருக்கையில், அரியகைைள் 

அகைக்ைப்பட்டன; கதான்கை வாய்ந்தவர் அங்கு அைர்ந்தார்; 

அவருகடய ஆகட கவண்பனி பபாலவும், அவரது தகலமுடி தூய பஞ்சு 

பபாலவும் இருந்தன; அவருகடய அரியகை தீக்கைாழுந்துைளாயும் 

அதன் சக்ைரங்ைள் எரி கநருப்பாயும் இருந்தன. அவர் 

முன்னிகலயிலிருந்து கநருப்பாலான ஓகட பதான்றிப் பாய்ந்பதாடி 

வந்தது; பல்லாயிரம் பபர் அவருக்குப் பணிபுரிந்தார்ைள். பலபைாடி பபர் 

அவர்முன் நின்றார்ைள்; நீதிைன்றம் தீர்ப்பு வழங்ை அைர்ந்தது; நூல்ைள் 

திறந்து கவக்ைப்பட்டன. 

இரவில் நான் ைண்ட ைாட்சியாவது; வானத்தின் பைைங்ைளின்மீது 

ைானிட ைைகனப் பபான்ற ஒருவர் பதான்றினார்; இபதா! கதான்கை 

வாய்ந்தவர் அருகில் அவர் வந்தார்; அவர் திருமுன் கைாண்டு 

வரப்பட்டார். ஆட்சியுரிகையும் ைாட்சியும் அரசும் அவருக்கு 

கைாடுக்ைப்பட்டன; எல்லா இனத்தாரும் நாட்டினரும் கைாழியினரும் 



அவகர வழிபட பவண்டும்; அவரது ஆட்சியுரிகை என்றுமுளதாகும்; 

அதற்கு முடிபவ இராது; அவரது அரசு அழிந்து பபாைாது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

பதிலுடைப் பாடல்    திபா  97: 1-2. 5-6. 9   (பல்லவி 9a,1a) 

பல்லவி:  உலகடனத்டதயும் ஆளும் உன்னதைாம் ஆண்டவர் ஆட்சி  

வசய்கின்றார் 

 

1 ஆண்டவர் ஆட்சி கசய்கின்றார்; பூவுலைம் ைகிழ்வதாை! திரளான 

தீவுநாடுைள் ைளிகூர்வனவாை! 

2 பைைமும் ைாரிருளும் அவகரச் சூழ்ந்துள்ளன; நீதியும் பநர்கையும் 

அவரது அரியகையின் அடித்தளம்.    பல்லவி..... 

 

5 ஆண்டவர் முன்னிகலயில், அகனத்துலகின் தகலவர் 

முன்னிகலயில், ைகலைள் கைழுகைன உருகுகின்றன. 

6 வானங்ைள் அவரது நீதிகய அறிவிக்கின்றன; அகனத்து 

ைக்ைளினங்ைளும் அவரது ைாட்சிகயக் ைாண்கின்றன. பல்லவி..... 

 

9 ஏகனனில், ஆண்டவபர! உலைகனத்கதயும் ஆளும் உன்னதர் நீர்; 

கதய்வங்ைள் அகனத்திற்கும் பைலானவர் நீபர!  பல்லவி..... 

இைண்டாம் வாசகம் 

விண்ணிலிருந்து வந்த இக்குைவலாலிடய நாங்கள் பகட்படாம். 



திருத்தூதர் பபதுரு எழுதிய இைண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

          1: 16-19 

சபைாதரர் சபைாதரிைபள,  

நம் ஆண்டவர் இபயசு கிறிஸ்துவின் வல்லகைகயயும் 

வருகைகயயும்பற்றி நாங்ைள் உங்ைளுக்குத் கதரிவித்தபபாது 

சூழ்ச்சியாைப் புகனந்த ைகதைகள ஆதாரைாைக் கைாண்டு பபசவில்கல. 

நாங்ைள் அவரது ைாண்கப பநரில் ைண்டவர்ைள்.  

“என் அன்பார்ந்த கைந்தர் இவபர. இவர் கபாருட்டு நான் 

பூரிப்பகடகிபறன்” என்று ைாட்சிமிகு விண்ைைத்திலிருந்து 

அவகரப்பற்றிய குரல் ஒலித்தபபாது, தந்கதயாகிய ைடவுளிடமிருந்து 

ைதிப்பும் ைாட்சியும் கபற்றார். தூய ைகலயில் அவபராடு இருந்தபபாது 

விண்ணிலிருந்து வந்த இக்குரகலாளிகய நாங்ைபள பைட்படாம். 

எனபவ, இகறவாக்கினர் கூறியது இன்னும் உறுதியாயிற்று. 

அவர்ைள் கூறியகத நீங்ைள் ைருத்திற்கைாள்வது நல்லது; ஏகனனில் 

கபாழுது புலர்ந்து விடிகவள்ளி உங்ைள் இதயங்ைளில் பதான்றும்வகர 

அது இருண்ட இடத்தில் ஒளிரும் விளக்கைப் பபான்றது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்வசய்திக்கு முன் வாழ்த்வதாலி    மத் 11: 25 காண்க 

அல்பலலூயா அல்பலலூயா !“என் அன்பார்ந்த டமந்தர் இவபை, 

இவர்வபாருட்டு நான் பூரிப்படடகிபறன். இவருக்குச் வசவிசாயுங்கள்” 

அல்பலலூயா. 

நற்வசய்தி வாசகம் 

அவைது முகம் கதிைவடனப் பபால் ஒளிர்ந்தது. 



✠ மத்பதயு எழுதிய நற்வசய்தியிலிருந்து வாசகம்    17: 1-9 

அக்ைாலத்தில்,  இபயசு பபதுருகவயும் யாக்பைாகபயும் அவர் 

சபைாதரரான பயாவாகனயும் ஓர் உயர்ந்த ைகலக்குத் தனிகையாைக் 

கூட்டிக்கைாண்டு பபானார். அங்பை அவர்ைள்முன் அவர் பதாற்றம் 

ைாறினார். அவரது முைம் ைதிரவகனப் பபால் ஒளிர்ந்தது. அவருகடய 

ஆகடைள் ஒளிபபான்று கவண்கையாயின.  

இபதா! பைாபசயும் எலியாவும் அவர்ைளுக்கு முன் பதான்றி 

இபயசுபவாடு உகரயாடிக்கைாண்டிருந்தனர்.  

பபதுரு இபயசுகவப் பார்த்து, “ஆண்டவபர, நாம் இங்பைபய 

இருப்பது நல்லது. உைக்கு ஒன்றும் பைாபசக்கு ஒன்றும் எலியாவுக்கு 

ஒன்றுைாை மூன்று கூடாரங்ைகள அகைக்ைட்டுைா? இது உைக்கு 

விருப்பைா?” என்றார். 

அவர் கதாடர்ந்து பபசிக்கைாண்டிருந்தபபாது ஒளிையைான பைைம் 

ஒன்று அவர்ைள்பைல் நிழலிட்டது. அந்த பைைத்தினின்று, “என் 

அன்பார்ந்த கைந்தர் இவபர, இவர்கபாருட்டு நான் பூரிப்பகடகிபறன். 

இவருக்குச் கசவிசாயுங்ைள்” என்று ஒரு குரல் ஒலித்தது. 

அகதக் பைட்டதும் சீடர்ைள் மிைவும் அஞ்சி முைங்குப்புற 

விழுந்தார்ைள். இபயசு அவர்ைளிடம் வந்து அவர்ைகளத் 

கதாட்டு,  "எழுந்திருங்ைள், அஞ்சாதீர்ைள்” என்றார். அவர்ைள் நிமிர்ந்து 

பார்த்தபபாது இபயசு ஒருவகரத்தவிர பவறு எவகரயும் ைாைவில்கல. 

அவர்ைள் ைகலயிலிருந்து இறங்கிவந்தபபாது இபயசு, “ைானிட 

ைைன் இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்படும்வகர இக்ைாட்சிகயப்பற்றி 

எவருக்கும் கசால்லக்கூடாது” என அவர்ைளுக்குக் ைட்டகளயிட்டார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 


