
18.02.2018 - தவக்காலம்  1-ம் ஞாயிறு  --  (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வாசகம் 

வவள்ளப் வெருக்கிலிருந்து மீட்கப்ெட்ட ந ாவாவுடன் கடவுள் வசய்த 
உடன்ெடிக்கக. 

வதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்       9: 8-15 

கடவுள் ந ோவோவிடமும் அவருடனிருந்த அவர் 

புதல்வரிடமும் கூறியது.“இநதோ!  ோன் உங்கந ோடும் உங்களுக்குப் 

பின்வரும் உங்கள் வழிமரபினநரோடும் நேழையிலிருந்து வவளிவந்து 

உங்கந ோடிருக்கும் உயிரினங்கள், ேறழவகள், கோல் ழடகள், நிலத்தில் 

உங்களுடன் உயிர்வோழும் விலங்கினங்கள் எல்லோவற்நறோடும், 

மண்ணுலகில் உள்  எல்லோ உயிர்கந ோடும் என் உடன்ேடிக்ழகழய 

நிழல ோட்டுகிநறன். உங்கந ோடு என் உடன்ேடிக்ழகழய நிறுவுகிநறன்; 

சழதயுள்  எந்த உயிரும் வவள் ப் வேருக்கோல் மீண்டும் அழிக்கப்ேடோது. 

மண்ணுலழக அழிக்க இனி வவள் ப் வேருக்கு வரநவ வரோது.” 

அப்வேோழுது கடவுள், “எனக்கும் உங்களுக்கும் 

உங்களுடன் இருக்கும் உயிருள்  எல்லோவற்றிற்குமிழடநய 

தழலமுழறநதோறும் என்வறன்றும் இருக்கும்ேடி,  ோன் ஏற்ேடுத்திய 

உடன்ேடிக்ழகயின் அழடயோ மோக, என் வில்ழல நமகத்தின்நமல் 

ழவக்கிநறன். எனக்கும் மண்ணுலகுக்கும் இழடநய உடன்ேடிக்ழகயின் 

அழடயோ மோக இது இருக்கட்டும். மண்ணுலகின்நமல்  ோன் நமகத்ழத 

வருவிக்க, அதன்நமல் வில் நதோன்றும்வேோழுது, எனக்கும் உங்களுக்கும் 

சழதயுள்  உயிரினங்கள் எல்லோவற்றுக்கும் இழடநய உள்  என் 

உடன்ேடிக்ழகழய  ோன் நிழனவுகூர்நவன். உயிர்கள் எல்லோவற்ழறயும் 



அழிப்ேதற்குத் தண்ணீர் இனி ஒருநேோதும் வேருவவள் மோக மோறோது" 

என்றோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்   தி ொ 25: 4-5ab. 6-7bc. 8-9   (பல்லவி :10 ) 

பல்லவி:  ஆண்டவரது உடன்ெடிக்கககைக் ககடப்பிடிப்நொரின் 

ொகதகள் உண்கைைானகவ. 

4 ஆண்டவநர, உம் ேோழதகழ   ோன் அறியச்வசய்தருளும்; உம் 

வழிகழ  எனக்குக் கற்பித்தருளும். 

5ab   உமது உண்ழம வ றியில் என்ழன  டத்தி எனக்குக் கற்பித்தருளும்;  

ஏவனனில், நீநர என் மீட்ேரோம் கடவுள்.  ெல்லவி  ….. 

 

6 ஆண்டவநர, உமது இரக்கத்ழதயும், உமது நேரன்ழேயும்  

நிழனந்தருளும்; ஏவனனில், அழவ வதோடக்கமுதல் உள் ழவநய. 

7bc     உமது நேரன்பிற்நகற்ே என்ழன நிழனத்தருளும்; ஏவனனில்,  

ஆண்டவநர  நீநர  ல்லவர்.    ெல்லவி  ….. 

 

8 ஆண்டவர்  ல்லவர்; ந ர்ழமயுள் வர்; ஆழகயோல், அவர் 

ேோவிகளுக்கு  ல்வழிழயக் கற்பிக்கின்றோர். 

9       எளிநயோழர ந ரிய வழியில் அவர்  டத்துகின்றோர்; எளிநயோருக்குத் 

தமது வழிழயக் கற்பிக்கின்றோர்.   ெல்லவி  ….. 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

 

இப்நொது உங்ககள மீட்கும் திருமுழுக்கிற்கு இந்த நீர் 

முன்னகடைாளைாயிருக்கிறது . 

 

திருத்தூதர் நெதுரு எழுதிய முதல்   திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்        3: 18-22 

 

அன்பிற்குரியவர்கந , கிறிஸ்துவும் உங்கள் ேோவங்களின் வேோருட்டு ஒநர 

முழறயோக இறந்தோர். அவர் உங்கழ க் கடவுளிடம் வகோண்டு நசர்க்கநவ 

இறந்தோர். நீதியுள் வரோகிய அவர் நீதியற்றவர்களுக்கோக இறந்தோர். மனித 
இயல்நேோடிருந்த அவர் இறந்தோவரனினும் ஆவிக்குரிய 

இயல்புழடயவரோய் உயிர் வேற்வறழுந்தோர். அந்நிழலயில் அவர் 

கோவலில் இருந்த ஆவிகளிடம் நேோய்த் தம் வசய்திழய அறிவித்தோர். 

ந ோவோ நேழைழயச் வசய்து வகோண்டிருந்த  ோள்களில், வேோறுழமநயோடு 

கோத்துக் வகோண்டிருந்த கடவுழ  அந்த ஆவிகள் ஏற்றுக் வகோள் வில்ழல. 

சிலர், அதோவது, எட்டுப்நேர் மட்டும் அந்தப் நேழையில், தண்ணீர் 

வழியோகக் கோப்ேோற்றப்ேட்டனர். 

அந்தத் தண்ணீரோனது திருமுழுக்கிற்கு முன்னழடயோ ம். 

இத்திருமுழுக்கு உடலின் அழுக்ழகப் நேோக்கும் வசயல் அல்ல; அது 

குற்றமற்ற மனச்சோன்றுடன் கடவுளுக்குத் தரும் வோக்குறுதியோகும்; இது 
இநயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்வதழுதல் வழியோக இப்நேோது உங்களுக்கு 

மீட்ேளிக்கிறது. அவர் வோன தூதர்கழ யும் அதிகோரங்கழ யும் 

வல்லழமகழ யும் தமக்குப் ேணிய ழவத்து, விண்ணுலகம் வசன்று, 

கடவுளின் வலப்ேக்கத்தில் இருக்கிறோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. --  இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்       ைத் 4: 4b 

ைனிதர் அப்ெத்தினால் ைட்டுைல்ல, ைாறாக, கடவுளின் வாய்ச்வசால் 

ஒவ்வவான்றாலும் வாழ்வர். 



ew;nra;jp thrfk; 

இநைசு சாத்தானால் நசாதிக்கப்ெட்டார்; வானதூதர் அவருக்குப் 

ெணிவிகட வசய்தனர். 

 

.✠ ைாற்கு  எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 12-15 

 

அக்கோலத்தில், தூய ஆவியோல் இநயசு ேோழலநிலத்துக்கு அனுப்பி 

ழவக்கப்ேட்டோர். ேோழல நிலத்தில் அவர்  ோற்ேது  ோள் இருந்தோர்; 

அப்நேோது சோத்தோனோல் நசோதிக்கப்ேட்டோர்; அங்குக் கோட்டு 

விலங்குகளிழடநய இருந்தோர். வோனதூதர் அவருக்குப் ேணிவிழட 

வசய்தனர். 

நயோவோன் ழகதுவசய்யப்ேட்டபின், கடவுளின்  ற்வசய்திழயப் 

ேழறசோற்றிக் வகோண்நட இநயசு கலிநலயோவிற்கு வந்தோர். “கோலம் 

நிழறநவறிவிட்டது. இழறயோட்சி வ ருங்கி வந்து விட்டது; மனம் மோறி 

 ற்வசய்திழய  ம்புங்கள்” என்று அவர் கூறினோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 

 

 


