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இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவருக்காக வழியை ஆைத்தமாக்குங்கள் 

இயைவாக்கினர் எசாைா நூலிலிருந்து வாசகம்   40: 1-5, 9-11 

“ஆறுதல் கூறுங்கள்; என் மக்களுக்குக் கனிமமொழி கூறுங்கள்” 

என்கிறொர் உங்கள் கடவுள். எருசலேமிடம் இனிமமயொய்ப் லேசி, உரத்த 

குரலில் அவளுக்குச் மசொல்லுங்கள்; அவள் லேொரொட்டம் நின்றுவிட்டது; 

அவள் குற்றம் மன்னிக்கப்ேட்டது; அவள் தன் ேொவங்கள் 

அமைத்திற்கொகவும் ஆண்டவர் மகயில் இருமடங்கு தண்டமை 

மேற்றுவிட்டொள்". 

குரமேொலி ஒன்று முழங்குகின்றது; "ேொமேநிேத்தில் 

ஆண்டவருக்கொக வழிமய ஆயத்தமொக்குங்கள்; ேொழ்நிேத்தில் நம் 

கடவுளுக்கொக மநடுஞ்சொமே ஒன்மறச் சீரொக்குங்கள். ேள்ளத்தொக்கு 

எல்ேொம் நிரப்ேப்ேடும்; மமே, குன்று யொவும் தொழ்த்தப்ேடும்; 

லகொணேொைது லநரொக்கப்ேடும்; கரடு முரடொைமவ சமதளமொக்கப்ேடும். 

ஆண்டவரின் மொட்சி மவளிப்ேடுத்தப்ேடும்; மொனிடர் அமைவரும் 

ஒருங்லக இமதக் கொண்ேர்; ஆண்டவர்தொலம இமத மமொழிந்தொர்". 



சீலயொலை! நற்மசய்தி தருேவலள, உயர்மமேலமல் நின்றுமகொள்! 

எருசலேலம! நற்மசய்தி உமரப்ேவலர! உன் குரமே எழுப்பு, அஞ்சொலத! 

‘இலதொ உன் கடவுள்’ என்று யூதொ நகர்களிடம் முழங்கு! இலதொ என் 

தமேவரொகிய ஆண்டவர் ஆற்றலுடன் வருகின்றொர்; அவர் ஆற்றலேொடு 

ஆட்சி புரிய இருக்கிறொர். அவர்தம் மவற்றிப் ேரிமசத் தம்முடன் எடுத்து 

வருகின்றொர்; அவர் மவன்றமவ அவர்முன் மசல்கின்றை. 

ஆயமைப்லேொல் தம் மந்மதமய அவர் லமய்ப்ேொர்; ஆட்டுக்குட்டிகமளத் 

தம் மகயொல் ஒன்று லசர்ப்ேொர்; அவற்மறத் தம் லதொளில் தூக்கிச் சுமப்ேொர்; 

சிமையொடுகமளக் கவைத்துடன் நடத்திச் மசல்வொர். 

 

இது  ஆண்டவர்  வழங்கும்  அருள்வாக்கு. 

இறைவா  உமக்கு  நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல் திபா 85: 8ab-9. 10-11. 12-13 (பல்லவி :7 காண்க  ) 

பல்லவி:  ஆண்டவரர, உமது ரேரன்யேக் காட்டி எங்கயை மீட்டருளும். 

8ab ஆண்டவரொம் இமறவன் உமரப்ேமதக் லகட்லேன்; தம் 

மக்களுக்கு, தம் ேற்றுமிகு அடியொர்க்கு நிமறவொழ்மவ அவர் 

வொக்களிக்கின்றொர்; 

9 அவருக்கு அஞ்சி நடப்லேொர்க்கு அவரது மீட்பு அண்மமயில் 

உள்ளது என்ேது உறுதி; நம் நொட்டில் அவரது மொட்சி 

குடிமகொள்ளும்.       ேல்லவி… 

10 லேரன்பும் உண்மமயும் ஒன்மறமயொன்று சந்திக்கும்; நீதியும் 

நிமறவொழ்வும்  ஒன்மறமயொன்று  முத்தமிடும். 

11 மண்ணினின்று  உண்மம முமளத்மதழும்; விண்ணினின்று 

நீதி கீழ்லநொக்கும்.             ேல்லவி…. 



12 நல்ேமதலய ஆண்டவர் அருள்வொர்; நல்விமளமவ நம்நொடு 

நல்கும். 

13 நீதி அவர்முன் மசல்லும்; அவர்தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழி 

வகுக்கும்.        ேல்லவி… 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

புதிை விண்ணுலகும் புதிை மண்ணுலகும் வரும் என நாம்  

எதிர்ோர்த்துக்ககாண்டிருக்கிரைாம். 

திருத்தூதர் ரேதுரு  எழுதிய இரண்டாம்  திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்  

          3: 8-14 

அன்ேொர்ந்தவர்கலள, நீங்கள் ஒன்மற மறந்துவிடலவண்டொம். 

ஆண்டவரின் ேொர்மவயில் ஒருநொள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் லேொேவும், 

ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒருநொள் லேொேவும் இருக்கின்றை. ஆண்டவர் தம் 

வொக்குறுதிமய நிமறலவற்றக் கொேந்தொழ்த்துவதொகச் சிேர் கருதுகின்றைர். 

ஆைொல், அவர் அவ்வொறு கொேந்தொழ்த்துவதில்மே. மொறொக, 

உங்களுக்கொகப் மேொறுமமலயொடிருக்கிறொர். யொரும் அழிந்து லேொகொமல், 

எல்ேொரும் மைம் மொறலவண்டுமமை விரும்புகிறொர். 

ஆைொல் ஆண்டவருமடய நொள் திருடமைப்லேொே வரும். 

வொைங்கள் மேருமுழக்கத்துடன் மமறந்மதொழியும்; ேஞ்சபூதங்கள் 

மவந்துருகிப் லேொகும். மண்ணுேகமும் அதன் மசயல்களும் 

தீக்கிமரயொகும். இமவ யொவும் அழிந்துலேொகுமொதேொல் நீங்கள் தூய, 

இமறப்ேற்றுள்ள நடத்மதயில் மிகவும் சிறந்து விளங்க லவண்டும்! 

கடவுளின் நொமள எதிர்ேொர்த்து அவர் வருமகமய விமரவுேடுத்த 

லவண்டும். அந்நொளில் வொைங்கள் எரிந்தழிந்து ேஞ்சபூதங்கள் 

மவந்துருகிப் லேொகும். அவர் வொக்களித்தேடிலய நீதி குடிமகொண்டிருக்கும் 

புதிய விண்ணுேகும் புதிய மண்ணுேகும் வரும் எை நொம் எதிர்ேொர்த்துக் 

மகொண்டிருக்கிலறொம். 



ஆகலவ, அன்ேொர்ந்தவர்கலள, இவற்மற எதிர்ேொர்த்திருக்கும் 

உங்கமள அவர் மொசுமறுவற்றவர்களொய், நல்லுறவு மகொண்டவர்களொய்க் 

கொணும் வமகயில் முழுமுயற்சி மசய்யுங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     லூக் 3: 4, 6 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! ஆண்டவருக்காக வழியை 

ஆைத்தமாக்குங்கள்; அவருக்காகப் ோயதயைச் கசம்யமைாக்குங்கள்; 

மனிதர் அயனவரும் கடவுள் அருளும் மீட்யேக் காண்ேர் அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

ஆண்டவருக்காகப் ோயதயைச் கசம்யமைாக்குங்கள். 

* மாற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்  1: 1-8 

கடவுளின் மகைொகிய இலயசு கிறிஸ்துமவப் ேற்றிய நற்மசய்தியின் 

மதொடக்கம்: 

“இலதொ, என் தூதமை உமக்குமுன் அனுப்புகிலறன்; அவர் உமக்கு 

வழிமய ஆயத்தம் மசய்வொர். ேொமே நிேத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிறது; 

ஆண்டவருக்கொக வழிமய ஆயத்தமொக்குங்கள்; அவருக்கொகப் ேொமதமயச் 

மசம்மமயொக்குங்கள்” என்று இமறவொக்கிைர் எசொயொவின் நூலில் 

எழுதப்ேட்டுள்ளது. 

இதன்ேடிலய திருமுழுக்கு லயொவொன் ேொமே நிேத்துக்கு வந்து, ேொவ 

மன்னிப்பு அமடய மைம் மொறித் திருமுழுக்குப் மேறுங்கள் என்று 

ேமறசொற்றி வந்தொர். யூலதயொவிைர் அமைவரும் எருசலேம் நகரிைர் 



யொவரும் அவரிடம் மசன்றைர்; தங்கள் ேொவங்கமள அறிக்மகயிட்டு 

லயொர்தொன் ஆற்றில் அவரிடம் திருமுழுக்குப் மேற்று வந்தைர். லயொவொன் 

ஒட்டகமுடி ஆமடமய அணிந்திருந்தொர்; லதொல்கச்மசமய இமடயில் 

கட்டியிருந்தொர்; மவட்டுக்கிளியும் கொட்டுத்லதனும் உண்டு வந்தொர். அவர் 

மதொடர்ந்து, “என்மைவிட வலிமம மிக்க ஒருவர் எைக்குப்பின் வருகிறொர். 

குனிந்து அவருமடய மிதியடி வொமர அவிழ்க்கக்கூட எைக்குத் 

தகுதியில்மே. நொன் உங்களுக்குத் தண்ணீரொல் திருமுழுக்குக் 

மகொடுத்லதன்; அவலரொ உங்களுக்குத் தூய ஆவியொல் திருமுழுக்குக் 

மகொடுப்ேொர்” எைப் ேமறசொற்றிைொர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 


