
jpUtUiff;fhyk; 
முதல் thuk; 

 

இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

நீர் வானங்களைப் பிைந்து இறங்கி வரமாட்டீரா?  

இளறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     

         63: 16b-17; 64: 1,3b-8 

 

ஆண்டவரே, நீர்தான் எங்கள் தந்தத; பண்தட நாளிலிருந்து ‘எம் மீட்பர்’ 

என்பரத உம் பபயோம். ஆண்டவரே, உம் வழிகளிலிருந்து எங்கதைப் 

பிறழச் பெய்வரதன்? உமக்கு அஞ்சி நடவாதவாறு எம் பநஞ்ெங்கதைக் 

கடினப்படுத்தியரதன்? உம் ஊழியர்கதை முன்னிட்டும், உம் உரிதமச் 

பொத்தாகிய, குலங்கதை முன்னிட்டும் திரும்பிவாரும். நீர் வானங்கதைப் 

பிைந்து இறங்கி வேமாட்டீோ? மதலகள் உம் திருமுன் நடுநடுங்குரம! 

நீர் இறங்கி வந்தீர்; மதலகள் உம் முன்ரன உருகி ஓடின! தம்தம 

நம்பியிருப்ரபாருக்காகச் பெயலாற்றும் கடவுள் உம்தமயன்றி ரவறு யார்? 

முற்காலம் முதல் இதுபற்றி எவரும் ரகள்வியுற்றதில்தல; 

பெவியுற்றதுமில்தல, கண்ணால் பார்த்ததுமில்தல. மகிழ்ச்சியுடன் 

ரநர்தமதயக் கதடப்பிடிப்ரபார்க்கும் உம்தமயும் உம் வழிகதையும் 

நிதனவில் பகாள்ரவார்க்கும் நீர் துதண பெய்ய விதேகிறீர்;  



இரதா, நீர் சினமதடந்தீர்; நாங்கள் பாவம் பெய்ரதாம்; 

பநடுங்காலமாய்ப் பாவம் பெய்திருக்க, நாங்கள் மீட்கப்படுவது 

எங்ஙனம்? நாங்கள் அதனவரும் தீட்டுப்பட்டவதேப்ரபால் உள்ரைாம்; 

எங்கள் ரநரிய பெயல்கள் எல்லாம் அழுக்கதடந்த ஆதடரபால் ஆயின; 

நாங்கள் யாவரும் இதலரபால் கருகிப் ரபாகின்ரறாம்; எங்கள் 

தீச்பெயல்கள் காற்தறப் ரபால் எங்கதை அடித்துச் பென்றன.  

உம் பபயதேப் ரபாற்றுவார் எவரும் இல்தல; உம்தமப் 

பற்றிக்பகாள்ை முயல்பவர் எவரும் இல்தல; நீர் உம் முகத்தத 

எங்களுக்கு மதறத்துள்ளீர்; எங்கள் தீச்பெயல்களின் பிடியில் எங்கதை 

அழியவிட்டீர். ஆயினும், ஆண்டவரே நீரே எங்கள் தந்தத; நாங்கள் 

களிமண், நீர் எங்கள் குயவன்; நாங்கள் அதனவரும் உம் 

தகரவதலப்பாடுகரை. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல் திபா 80: 1ac, 2b. 14-15. 17-18 (பல்லவி : 3  ) 

பல்லவி:  கடவுளை, எம்ளம மீட்குமாறு உமது முக ஒளிளயக் 

காட்டியருளும். 

1ac இஸ்ேரயலின் ஆயரே, பெவிொயும்!  ரகருபுகளின் மீது 

வீற்றிருப்பவரே, ஒளிர்ந்திடும்! 

2b உமது ஆற்றதலக் கிைர்ந்பதழச் பெய்து எம்தம மீட்க வாரும்! 

          பல்லவி…. 

14 பதடகளின் கடவுரை! மீண்டும் வாரும்! விண்ணுலகினின்று 

கண்ரணாக்கிப் பாரும்; இந்த திோட்தெக் பகாடிமீது பரிவு காட்டும்! 

15 உமது வலக்தக நட்டுதவத்த கிதைதய, உமக்பகன நீர் வைர்த்த 

மகதவக் காத்தருளும்!      பல்லவி…. 



17  உமது வலப்பக்கம் இருக்கும் மனிததே உமது தக காப்பதாக! 

உமக்பகன்ரற நீர் உறுதிபபறச் பெய்த மானிட தமந்ததேக் 

காப்பதாக! 

18 இனி நாங்கள் உம்தமவிட்டு அகலமாட்ரடாம்; எமக்கு வாழ்வு 

அளித்தருளும்; நாங்கள் உமது பபயதேத் பதாழுரவாம். 

           பல்லவி….. 

இைண்டாம் வாசகம் 

நம் ஆண்டவராகிய இளயசு கிறிஸ்து வவளிப்படளவண்டும் எனக் 

காத்திருக்கிளறாம் 

திருத்தூதர் பவுல் வகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          1: 3-9 

ெரகாதேர் ொரகாதரிகரை, 

 நம் தந்ததயாம் கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவர் இரயசு 

கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அதமதியும் உரித்தாகுக! இரயசு கிறிஸ்து 

நமக்குமட்டும் அல்ல, அதனவருக்கும் ஆண்டவர். 

கிறிஸ்து இரயசுவின் வழியாக நீங்கள் பபற்றுக்பகாண்ட 

இதறயருதை முன்னிட்டு உங்கதை நிதனத்து என் கடவுளுக்கு என்றும் 

நன்றி பெலுத்துகிரறன். ஏபனனில் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் 

இதணக்கப்பபற்றுச் பொல்வன்தமயும் நிதறயறிவும் பபற்று, எல்லா 

வதகயிலும் பெல்வர்கைானீர்கள். ரமலும் கிறிஸ்துதவப்பற்றிய ொன்று 

உங்கைால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ஆண்டவோகிய இரயசு கிறிஸ்து 

பவளிப்படுவதற்காகக் காத்திருக்கும் உங்களுக்கு அருள்பகாதட எதிலும் 

குதறரய இல்தல. நம் ஆண்டவர் இரயசு கிறிஸ்து பவளிப்படும் நாளில் 

நீங்கள் குதறச் பொல்லுக்கு ஆைாகாதிருக்க அவர் உங்கதை இறுதிவதே 

உறுதிப்படுத்துவார். கடவுள் நம்பிக்தகக்குரியவர்; தம் மகனும் நம் 

ஆண்டவருமாகிய இரயசு கிறிஸ்துவின் நட்புறவில் பங்குபபற உங்கதை 

அவர் அதழத்துள்ைார். 

 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     திபா 85: 7 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! ஆண்டவளர, உமது ளபரன்ளப எங்களுக்குக் 

காட்டியருளும்; உமது மீட்ளபயும் உங்களுக்குத் தந்தருளும் . அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

விழிப்பாயிருங்கள்: வீட்டுத் தளலவர் எப்ளபாது வருவார் என உங்களுக்குத் 

வதரியாது. 

* மாற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்    13: 33-37 

அக்காலத்தில் 

மானிடமகன் வருதகதயப்பற்றி இரயசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறியது: 

"கவனமாயிருங்கள், விழிப்பாயிருங்கள். ஏபனனில் அந்ரநேம் எப்ரபாது 

வரும் என உங்களுக்குத் பதரியாது. பநடும்பயணம் பெல்லவிருக்கும் 

ஒருவர் தம் வீட்தடவிட்டு பவளிரயறும்ரபாது தம் பணியாைர் 

ஒவ்பவாருவதேயும் அவேவர் பணிக்குப் பபாறுப்பாைோக்கி, 

விழிப்பாயிருக்கும்படி வாயில் காவலருக்குக் கட்டதையிடுவார். 

அதுரபாலரவ நீங்களும் விழிப்பாயிருங்கள். ஏபனனில் வீட்டுத் 

ததலவர் மாதலயிரலா, நள்ளிேவிரலா, ரெவல் கூவும் ரவதையிரலா, 

காதலயிரலா எப்ரபாது வருவார் என உங்களுக்குத் பதரியாது. அவர் 

திடீபேன்று வந்து நீங்கள் தூங்குவததக் காணக்கூடாது. நான் உங்களுக்குச் 

பொல்லுவதத எல்லாருக்குரம பொல்கிரறன்; விழிப்பாயிருங்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 



கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

  


