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இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

இயேசுவினாயே அன்றி, யேறு எேராலும் மீட்பு இல்லே. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    4: 8-12 

பேதுரு தூய ஆவியால் ஆட்க ாள்ளப்ேட்டு கூறியது: 

“மக் ள் தலைவர் பள, மூப்ேர் பள, உடல் நைமற்றியிருந்த இவருக்கு 

நாங் ள் கெய்த நற்கெயல் எப்ேடி நி ழ்ந்தது என்ேலதக் குறித்து நாங் ள் 

இன்று விொரலை கெய்யப்ேடுகிப ாம். நாெபரத்து இபயசுவின் கேயரால் 

இவர் நைமலடந்து நம்முடன் நிற்கி ார். இது உங் ள் எல்ைாருக்கும், 

இஸ்ரபயல் மக் ள் அலைவருக்கும் கதரிந்திருக் ட்டும். நீங் ள் 

இபயசுலவச் சிலுலவயில் அல ந்தீர் ள். ஆைால்  டவுள் இ ந்த அவலர 

உயிருடன் எழுப்பிைார். இந்த இபயசுபவ, ` ட்டுகி வர் ளாகிய 

உங் ளால் இ ழ்ந்து தள்ளப்ேட்ட  ல். ஆைாலும் முதன்லமயாை 

மூலைக் ல்ைா  விளங்குகி ார்`. இவராபையன்றி பவறு எவராலும் மீட்பு 

இல்லை. ஏகைன் ால் நாம் மீட்புப் கேறுமாறு வாைத்தின்கீழ், 

மனிதரிலடபய இவரது கேயரன்றி பவறு எந்தப் கேயரும் 

க ாடுக் ப்ேடவில்லை”. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. - இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறரப்பாடல்  தி பா 118: 1, 8-9. 21-23. 26,28,29   (பல்லவி :22 ) 

பல்லவி:  கட்டுயோர் புறக்கணித்த கல்யே கட்டடத்தின் மூலேக்கல் 

ஆயிற்று!. 

அல்லது:  அல்லலலூயா. 

 

1 ஆண்டவருக்கு நன்றி கெலுத்துங் ள். ஏகைனில் அவர் நல்ைவர்; 

என்க ன்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு 

8 மனிதர்மீது நம்பிக்ல  லவப்ேலதவிட, ஆண்டவரிடம் தஞ்ெம் 

புகுவபத நைம்! 

9 உயர்குடியிைர்மீது நம்பிக்ல  லவப்ேலதவிட, ஆண்டவரிடம் 

அலடக் ைம் புகுவபத நைம்!    பல்லவி  ….. 

 

21 என் மன் ாட்லட நீர் ப ட்டதால், எைக்கு நீர் கவற்றி அளித்ததால், 

உமக்கு நான் நன்றி கெலுத்துகின்ப ன். 

22  ட்டுபவார் பு க் ணித்த  ல்பை  ட்டடத்துக்கு மூலைக் ல் 

ஆயிற்று!  

23 ஆண்டவரால் இது நி ழ்ந்துள்ளது! நம்  ண் ளுக்கு இது 

வியப்ோயிற்று!       பல்லவி  ….. 

 

26 ஆண்டவரின் கேயரால் வருேவர் ஆசி கேற் வர்! ஆண்டவரது 

இல்ைத்தினின்று உங் ளுக்கு ஆசி கூறுகிப ாம். 

28 என் இல வன் நீபர! உமக்கு நான் நன்றி கெலுத்துகின்ப ன்; என் 

 டவுபள! உம்லமப் பு ழ்ந்பதத்துகின்ப ன். 

29 ஆண்டவருக்கு நன்றி கெலுத்துங் ள்; ஏகைனில், அவர் நல்ைவர்; 

என்க ன்றும் உள்ளது அவரது பேரன்பு.   பல்லவி  ….. 

 



 

இரண்டாம் வாசகம் 

 

கடவுள் இருப்பதுயபால் அேலரக் காண்யபாம் . 

 

திருத்தூதர் லயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்     3: 1-2 

 

அன்பிற்குரியவர் பள, 

நம் தந்லத நம்மிடம் எத்துலை அன்பு க ாண்டுள்ளார் என்று 

ோருங் ள். நாம்  டவுளின் மக் களை அலைக் ப்ேடுகிப ாம்;  டவுளின் 

மக் ளா பவ இருக்கிப ாம். உை ம் அவலர அறிந்துக ாள்ளாததால்தான் 

நம்லமயும் அறிந்து க ாள்ளவில்லை. என் அன்ோர்ந்தவர் பள, 

இப்போது நாம்  டவுளின் பிள்லள ளாய் இருக்கிப ாம். இனி 

எத்தன்லமயராய் இருப்போம் என்ேது இன்னும் கவளிப்ேடவில்லை. 

ஆைால் அவர் பதான்றும்போது நாமும் அவலரப்போல் இருப்போம்; 

ஏகைனில் அவர் இருப்ேதுபோல் அவலரக்  ாண்போம். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     யோோ  10: 15 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! "நல்ே ஆேன் நாயன, நானும் என் 

ஆடுகலை அறிந்திருக்கியறன்; என் ஆடுகளும் என்லன 

அறிந்திருக்கின்றன, என்கிறார் ஆண்டேர். அல்லலலூயா. 

 

 



 

ew;nra;jp thrfk; 

நல்ே ஆேர் ஆடுகளுக்காகத் தம் உயிலரக் ககாடுப்பார். 

✠ யோோன் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்  10: 11-18 

அக் ாைத்தில், இபயசு கூறியது: " நல்ை ஆயன் நாபை. நல்ை ஆயர் 

ஆடு ளுக் ா த் தம் உயிலரக் க ாடுப்ோர். கூலிக்கு பமய்ப்ேவர் ஓநாய் 

வருவலதக்  ண்டு ஆடு லள விட்டுவிட்டு ஓடிப்போவார். ஏகைனில் 

அவர் ஆயரும் அல்ை; ஆடு ள் அவருக்குச் கொந்தமும் அல்ை; ஓநாய் 

ஆடு லளப்ேற்றி இழுத்துக்க ாண்டுபோய் மந்லதலயச் சித டிக்கும். 

கூலிக்கு பமய்ப்ேவருக்கு ஆடு லளப்ேற்றி  வலை இல்லை. 

நல்ை ஆயன் நாபை. தந்லத என்லை அறிந்திருக்கி ார்; நானும் 

தந்லதலய அறிந்திருக்கிப ன். அதுபோை நானும் என் ஆடு லள 

அறிந்திருக்கிப ன்; என் ஆடு ளும் என்லை அறிந்திருக்கின் ை. 

அலவ ளுக் ா  எைது உயிலரக் க ாடுக்கிப ன். இக்க ாட்டிலைச் பெரா 

பவறு ஆடு ளும் எைக்கு உள்ளை. நான் அவற்ல யும் நடத்திச் 

கெல்ைபவண்டும். அலவயும் எைது குரலுக்குச் கெவிொய்க்கும். 

அப்போது ஒபர மந்லதயும் ஒபர ஆயரும் என்னும் நிலை ஏற்ேடும். தந்லத 

என்மீது அன்பு கெலுத்துகி ார். ஏகைனில் நான் என் உயிலரக் 

க ாடுக்கிப ன்; அலத மீண்டும் கேற்றுக்க ாள்ளபவ க ாடுக்கிப ன். 

என் உயிலர என்னிடமிருந்து யாரும் ேறித்துக் க ாள்வதில்லை. 

நாைா பவ அலதக் க ாடுக்கிப ன். உயிலரக் க ாடுக் வும் எைக்கு 

அதி ாரம் உண்டு; அலத மீண்டும் கேற்றுக் க ாள்ளவும் அதி ாரம் 

உண்டு. என் தந்லதயின்  ட்டலளப்ேடிபய நான் இப்ேடிச் கெய்கிப ன்.” 

என் ார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 


