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இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரில்  நான்  பெருமகிழ்ச்சி  அடடவவன். 

இடறவாக்கினர்  எசாயா  நூலிலிருந்து  வாசகம்   61: 1-2a,10-11 

ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என்மேல் உளது; ஏனெனில், அவர் 

எெக்கு அருள் ன ாழிவு னெய்துள்ளார்; ஒடுக்கப் ட்மடாருக்கு 

நற்னெய்திலய அறிவிக்கவும், உள்ளம் உலடந்மதாலரக் குணப் டுத்தவும், 

சிலைப் ட்மடாருக்கு விடுதலைலயப்  லைொற்ைவும், 

கட்டுண்மடாருக்கு விடிலவத் னதரிவிக்கவும், ஆண்டவர் அருள்தரும் 

ஆண்டிலெ முழங்கவும் என்லெ அனுப்பியுள்ளார். 

ஆண்டவரில் நான் ன ருேகிழ்ச்சி அலடமவன்; என் கடவுளில் என் 

உள்ளம் பூரிப் லடயும்; ேைர்ோலை அணிந்த ேணேகன்ம ாலும், 

நலககளால் அழகு டுத்தப் ட்ட ேணேகள்ம ாலும், விடுதலை என்னும் 

உலடகலள அவர் எெக்கு உடுத்திொர்; மநர்லே என்னும் ஆலடலய 

எெக்கு அணிவித்தார். நிைம் முலளகலளத் துளிர்க்கச் னெய்வது 

ம ான்றும், மதாட்டம் விலதகலள முலளக்கச் னெய்வது ம ான்றும், 

ஆண்டவராகிய என் தலைவர் பிை இெத்தார்  ார்லவயில் மநர்லேயும் 

புகழ்ச்சியும்  துளிர்த்னதழச்  னெய்வார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.  --  இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறைப்பாடல் லூக் 1: 47-48. 49-50. 53-54 (பல்லவி :எசா 61: 10b   ) 

பல்லவி:  என்  கடவுளில்  என்  உள்ளம்  பூரிப்ெடடயும். 

47 “ஆண்டவலர எெது உள்ளம் ம ாற்றிப் ன ருலேப்  டுத்துகின்ைது. 

என் மீட் ராம் கடவுலள நிலெத்து எெது ேெம் ம ருவலக 

னகாள்கின்ைது. 

48 ஏனெனில் அவர் தம் அடிலேயின் தாழ்நிலைலயக் 

கண்மணாக்கிொர். இதுமுதல் எல்ைாத் தலைமுலையிெரும் 

என்லெப் ம றுன ற்ைவர் என் ர்.    ெல்லவி……. 

49 ஏனெனில் வல்ைவராம் கடவுள் எெக்கு அரும்ன ரும் னெயல்கள் 

னெய்துள்ளார். தூயவர் என் மத அவரது ன யர். 

50 அவருக்கு அஞ்சி நடப்ம ாருக்குத் தலைமுலை தலைமுலையாய் 

அவர் இரக்கம் காட்டி வருகிைார்.    ெல்லவி….. 

53  சித்மதாலர நைன்களால் நிரப்பியுள்ளார்; னெல்வலர 

னவறுங்லகயராய் அனுப்பிவிடுகிைார்.  

54 மூதாலதயருக்கு உலரத்த டிமய அவர் ஆபிரகாலேயும் அவர்தம் 

வழி ேரபிெலரயும் என்னைன்றும் இரக்கத்மதாடு நிலெவில் 

னகாண்டுள்ளார்; தம் ஊழியராகிய இஸ்ரமயலுக்குத் துலணயாக 

இருந்து வருகிைார்”.      ெல்லவி…. 

 

 

 

 

 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

நம் ஆண்டவர் இவயசு கிறிஸ்து வரும்வொது கடவுள் உங்களுடடய 

உள்ளம், ஆன்மா, உடல் அடனத்டையும் காப்ெராக! 

திருத்தூதர் ெவுல் பைசவலானிக்கருக்கு எழுதிய முைல் திருமுகத்திலிருந்து   

வாசகம்           5: 16-24 

 

எப்ன ாழுதும், ேகிழ்ச்சியாக இருங்கள். இலடவிடாது 

இலைவனிடம்  மவண்டுங்கள். எல்ைாச் சூழ்நிலையிலும் நன்றி கூறுங்கள். 

உங்களுக்காகக் கிறிஸ்து இமயசு வழியாய்க் கடவுள் னவளிப் டுத்திய 

திருவுளம் இதுமவ.  

தூய ஆவியின் னெயல் ாட்லடத் தடுக்க மவண்டாம். 

இலைவாக்குகலளப் புைக்கணிக்க மவண்டாம். அலெத்லதயும் 

சீர்தூக்கிப் ாருங்கள். நல்ைலதப்  ற்றிக்னகாள்ளுங்கள். எல்ைா வலகயாெ 

தீலேகலளயும் விட்டு விைகுங்கள். 

அலேதி அருளும் கடவுள்தாமே உங்கலள முற்றிலும் 

தூய்லேயாக்குவாராக. அவமர நம் ஆண்டவர் இமயசு கிறிஸ்து 

வரும்ம ாது உங்களுலடய உள்ளம், ஆன்ோ, உடல் அலெத்லதயும் 

குற்ைமின்றி முழுலேயாகக் காப் ாராக! உங்கலள அலழக்கும் அவர் 

நம்பிக்லகக்குரியவர். அவர் இலதச் னெய்வார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     எசா 61: 1ac 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! ஆண்டவராகிய என் ைடலவரின் ஆவி 

என்வமல் உளது; ஒடுக்கப்ெட்வடாருக்கு நற்பசய்திடய அறிவிக்க என்டன 

அனுப்பியுள்ளார்  . அல்லலலூயா. 
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நீங்கள்  அறியாை  ஒருவர்  உங்களிடடவய  நிற்கிறார். 

* வயாவான்  எழுதிய  நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்  1: 6-8, 19-28 

கடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் இருந்தார்; அவர் ன யர் மயாவான். அவர் 

ொன்று  கருோறு வந்தார். அலெவரும் தம் வழியாக நம்புோறு அவர் 

ஒளிலயக்குறித்துச் ொன்று  கர்ந்தார். அவர் அந்த ஒளி அல்ை; ோைாக, 

ஒளிலயக் குறித்துச்ொன்று  கர வந்தவர்.  

எருெமைமிலுள்ள யூதர்கள் குருக்கலளயும் மைவியர்கலளயும் 

மயாவானிடம் அனுப்பி, “நீர் யார்?” என்று மகட்டம ாது அவர், “நான் 

னேசியா அல்ை” என்று அறிவித்தார். இலத அவர் னவளிப் லடயாகக் 

கூறி, ேறுக்காேல் ஒப்புக்னகாண்டார். அப்ம ாது, “அப் டியாொல் நீர் 

யார்? நீர் எலியாவா?” என்று அவர்கள் மகட்க, அவர், “நாெல்ை” என்ைார் 

“நீர்தாம் வரமவண்டிய இலைவாக்கிெரா?” என்று மகட்டம ாதும், அவர், 

“இல்லை” என்று ேறுனோழி கூறிொர். அவர்கள் அவரிடம், “நீர் யார்? 

எங்கலள அனுப்பியவர்களிடம் நாங்கள் ேறுனோழி னொல்லியாக 

மவண்டும்; எெமவ உம்லேப் ற்றி என்ெ னொல்கிறீர்?” என்று 

மகட்டார்கள். அதற்கு அவர், “‘ஆண்டவருக்காக வழிலயச் 

னெம்லேயாக்குங்கள் எெப்  ாலைநிைத்தில் குரல் ஒன்று மகட்கிைது 

என்று இலைவாக்கிெர் எொயா உலரத்தது என்லெப் ற்றிமய” என்ைார். 

 ரிமெயரால் அனுப் ப் ட்ட அவர்கள் அவரிடம், “நீர் னேசியாமவா 

எலியாமவா வரமவண்டிய இலைவாக்கிெமரா அல்ைனவன்ைால் ஏன் 

திருமுழுக்குக் னகாடுக்கிறீர்?” என்று மகட்டார்கள். மயாவான் 

அவர்களிடம், “நான் தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் னகாடுக்கிமைன். நீங்கள் 

அறியாத ஒருவர் உங்களிலடமய நிற்கிைார்; அவர் எெக்குப்பின் வரு வர்; 

அவருலடய மிதியடிவாலர அவிழ்க்கக்கூட எெக்குத் தகுதியில்லை” 

என்ைார். இலவ யாவும் மயார்தான் ஆற்றுக்கு அக்கலரயிலுள்ள 



ன த்தானியாவில் நிகழ்ந்தெ. அங்குதான் மயாவான் திருமுழுக்குக் 

னகாடுத்துக் னகாண்டிருந்தார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 


