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இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

பவுல் ஆண்டவரை வழியில் காண்டதுபற்றி பர்னபா திருத்தூதர்களுக்கு 

விலக்கிக் கூறினார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    9: 26-31 

அந்நாள்களில், சவுல்  எருசலேம் நகரத்துக்கு வந்தல ாது சீடர்களுடன் 

லசர்ந்து ககாள்ள முயன்றார். ஆனால் அவரும் ஒரு சீடர் என் தத 

நம் ாமல் அதனவரும் அவதரக் கண்டு அஞ்சினர். 

 

 ர்ன ா அவருக்குத் துதைநின்று அவதரத் திருத்தூதர்களிடம் 

அதைத்துச் கசன்றார்.  வுல் ஆண்டவதர வழியில் கண்டது ற்றியும் 

ஆண்டவர் அவலராடு ல சியது ற்றியும் அவர் தமஸ்குவில் இலயசுவின் 

க யரால் துணிவுடன் உதரயாடியது ற்றியும்  ர்ன ா அவர்களுக்கு 

விளக்கிக் கூறினார். அதன்பின் சவுல் அவர்கலளாடு லசர்ந்து எருசலேமில் 

அங்கும் இங்குமாகச்கசன்று ஆண்டவரின் க யரால் துணிவுடன் 

ல சிவந்தார். கிலரக்க கமாழி ல சும் யூதரிடம் கசன்று அவர்கலளாடு 

வாதாடினார். அவர்கள் அவதரக் ககான்றுவிட முயன்றார்கள். ஆனால் 

அவலராடு இருந்த சலகாதரர்கள் இதத அறிந்து அவதரச் கசசரியாவுக்குக் 

கூட்டிச்கசன்று அங்கிருந்து தர்சு நகருக்கு அனுப்பி தவத்தார்கள். 



யூலதயா, கலிலேயா, சமாரியா ஆகிய  குதிகளிகேல்ோம் திருச்சத  

வளர்ச்சியுற்று, ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடந்து, அதமதியில் திதளத்து, தூய 

ஆவியாரின் துதையால் க ருகிவந்தது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. - இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப்பாடல்  தி பா 22: 25b-26. 27,29. 30-31   (பல்லவி :25a ) 

பல்லவி:  ஆண்டவரை, நான் செலுத்தும் புகழ் உம்மிடமிருந்து எழுவதாக! 

அல்லது:  அல்லலலூயா. 

25b உமக்கு அஞ்சுலவார் முன்னிதேயில் என் க ாருத்ததனகதளச் 

கசலுத்துலவன். 

26 எளிலயார் உைவு உண்டு நிதறவு க றுவர்; ஆண்டவதர நாடுலவார் 

அவதரப் புகழ்வராக! அவர்கள் இதயம் என்கறன்றும் வாழ்வதாக! 

           பல்லவி  ….. 

 

27 பூவுேகின் கதடகயல்தேவதர உள்லளார் அதனவரும் இதத 

உைர்ந்து ஆண்டவர்  க்கம் திரும்புவர்; பிற இனத்துக் குடும் த்தார் 

அதனவரும் அவர் முன்னிதேயில் விழுந்து  ணிவர். 

29 மண்ணின் கசல்வர் யாவரும் அவதரப்  ணிவர்; புழுதிக்குள் 

இறங்குலவார் யாவரும் தம் உயிதரக் காத்துக்ககாள்ளாலதாரும் 

அவதர வைங்குவர்.      பல்லவி  ….. 

 

30 வருங்காேத் ததேமுதறயினர் அவதரத் கதாழுவர்; இனிவரும் 

ததேமுதறயினருக்கு ஆண்டவதரப் ற்றி அறிவிக்கப் டும். 

31 அவர்கள் வந்து, அவரது நீதிதய அறிவிப் ர்; இனி பிறக்கப்ல ாகும் 

மக்களுக்கு ‛இதத அவலர கசய்தார்’ என் ர்.  பல்லவி  ….. 



இரண்டாம் வாசகம் 

நம்பிக்ரக சகாண்டு, அன்பு செலுத்த ரவண்டும். இதுரவ கிறிஸ்துவின் 

கட்டரை . 

திருத்தூதர் லயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்   3: 18-24 

பிள்தளகலள, நாம் கசால்லிலும் ல ச்சிலும் அல்ே, கசயலில் 

உண்தமயான அன்த  விளங்கச் கசய்லவாம். இதனால் நாம் 

உண்தமதயச் சார்ந்தவர்கள் என அறிந்து ககாள்லவாம்; நம் மனச்சான்று 

நாம் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப் ளித்தாலும், கடவுள் திருமுன் நம் 

உள்ளத்தத அதமதிப் டுத்த முடியும். ஏகனனில் கடவுள் நம் 

மனச்சான்தறவிட லமோனவர்; அதனத்ததயும் அறி வர். 

அன் ார்ந்தவர்கலள, நம் மனச்சான்று நாம் குற்றவாளிகள் எனத் 

தீர்ப் ளிக்காதிருந்தால் நாம் கடவுள் திருமுன் உறுதியான நம்பிக்தக 

ககாண்டிருக்க முடியும். அவரிடம் நாம் எததக் லகட்டாலும் க ற்றுக் 

ககாள்லவாம்; ஏகனனில் அவர் கட்டதளகதளக் கதடப்பிடிக்கிலறாம்; 

அவர் திருமுன் அவருக்கு உகந்தவற்தறலய கசய்து வருகிலறாம். கடவுள் 

நமக்குக் ககாடுத்த கட்டதளப் டி, அவருதடய மகன் இலயசு 

கிறிஸ்துவிடம் நம்பிக்தகககாண்டு, ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு 

கசலுத்தலவண்டும். இதுலவ அவரது கட்டதள. கடவுளுதடய 

கட்டதளகதளக் கதடப்பிடிப் வர் அவலராடு இதைந்திருக்கிறார்; 

கடவுளும் அவலராடு இதைந்திருக்கிறார். கடவுள் நம்லமாடு 

இதைந்திருக்கிறார் என் தத அவர் நமக்கு அருளிய தூய ஆவியால் 

அறிந்து ககாள்கிலறாம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு - இறைவா உமக்கு நன்றி. 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     ர ாவா  15: 4-5b 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! நான் உங்கரைாடு இரைந்து 

இருப்பதுரபால நீங்களும் என்ரனாடு இரைந்து இருங்கள். ஒருவர் 

என்னுடன்  இரைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி தருவார். அல்லலலூயா. 



ew;nra;jp thrfk; 

ஒருவர் என்னுடனும் நான் அவருடனும் இரைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த 

கனி தருவார்.. 

✠ ர ாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   15: 1-8 

அக்காேத்தில், இலயசு தம் சீடதர லநாக்கிக் கூறியது: “உண்தமயான 

திராட்தசச் கசடி நாலன. என் தந்ததலய அதத நட்டு வளர்ப் வர். 

என்னிடமுள்ள கனிககாடாத ககாடிகள் அதனத்ததயும் அவர் 

தறித்துவிடுவார். கனிதரும் அதனத்துக் ககாடிகதளயும் மிகுந்த கனி 

தருமாறு கழித்து விடுவார். நான் கசான்ன வார்த்ததகளால் நீங்கள் 

ஏற்ககனலவ தூய்தமயாய் இருக்கிறீர்கள்.  

நான் உங்கலளாடு இதைந்து இருப் துல ாே நீங்களும் என்லனாடு 

இதைந்து இருங்கள். ககாடி திராட்தசச் கசடிலயாடு இதைந்து 

இருந்தாேன்றித் தானாக கனிதர இயோது. அதுல ாே நீங்களும் 

என்லனாடு இதைந்திருந்தாேன்றிக் கனிதர இயோது. நாலன திராட்தசக் 

கசடி; நீங்கள் அதன் ககாடிகள். ஒருவர் என்னுடனும் நான் அவருடனும் 

இதைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி தருவார்.  

என்தனவிட்டுப் பிரிந்து உங்களால் எதுவும் கசய்ய இயோது. என்லனாடு 

இதைந்து இராதவர் ககாடிதயப் ல ாேத் தறித்து எறியப் ட்டு உேர்ந்து 

ல ாவார். அக்ககாடிகள் கூட்டிச் லசர்க்கப் ட்டு கநருப்பிலிட்டு 

எரிக்கப் டும். நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்ததகள் உங்களுள்ளும் 

நிதேத்திருந்தால் நீங்கள் விரும்பிக் லகட் கதல்ோம் நடக்கும். நீங்கள் 

மிகுந்த கனி தந்து என் சீடராய் இருப் லத என் தந்ததக்கு மாட்சி 

அளிக்கிறது” . 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 


