
25.02.2018 - தவக்காலம்  2-ம் ஞாயிறு  --  (2ஆம் ஆண்டு)  

 

முதல் வாசகம் 

நம் முதுபெரும் தந்தத ஆபிரகாமின் ெலி. 

பதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்     22: 1-2, 9-13,15-18 

 

அந்நாள்களில்,  

  கடவுள் ஆபிரகாமைச் ச ாதித்தார். அவர் அவமர சநாக்கி, 

ஆபிரகாம்! என, அவரும் “இசதா! அடிசேன்” என்றார். அவர், “உன் 

ைகமன, நீ அன்பு கூரும் உன் ஒசர ைகனான ஈ ாக்மக அமைத்துக்ககாண்டு 

சைாரிோ நிலப்பகுதிக்குச் க ல். அங்கு நான் உனக்குக் காட்டும் 

ைமலகளில் ஒன்றின் சைல் எரி பலிோக அவமன நீ பலியிடசவண்டும்” 

என்றார். 

 ஆபிரகாமுக்குக் கடவுள் குறிப்பிட்டுச் க ால்லிே இடத்மத 

அவர்கள் அமடந்தனர். அங்சக ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடம் அமைத்து 

அதன்சைல் விறகுக் கட்மடகமை அடுக்கி மவத்தார். பின் தம் ைகன் 

ஈ ாக்மகக் கட்டி, பீடத்தின் மீதிருந்த விறகுக் கட்மடகளின்சைல் 

கிடத்தினார். ஆபிரகாம் தம் ைகமன கவட்டுைாறு தம் மகமே நீட்டிக் 

கத்திமேக் மகயிகலடுத்தார். 

அப்கபாழுது ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தினின்று “ஆபிரகாம்! 

ஆபிரகாம்” என்று கூப்பிட, அவர் “இசதா! அடிசேன்” என்றார். அவர், 

“மபேன்சைல் மக மவக்காசத; அவனுக்கு எதுவும் க ய்ோசத; உன் ஒசர 
ைகமனயும் எனக்குப் பலியிட நீ தேங்கவில்மல என்பதிலிருந்து நீ 

கடவுளுக்கு அஞ்சுபவன் என்று இப்சபாது நான் அறிந்து ககாண்சடன்” 



என்றார். அப்கபாழுது ஆபிரகாம் தம் கண்கமை உேர்த்திப் பார்த்தார். 

இசதா, முட்க டிகளில் ககாம்பு ைாட்டிக்ககாண்டு நின்ற ஓர் 

ஆட்டுக்கிடாமேக் கண்டார். உடசன ஆபிரகாம் அங்குச் க ன்று அந்தக் 

கிடாமேப் பிடித்துத் தம் ைகனுக்குப் பதிலாக எரி பலிோக்கினார். 

ஆண்டவரின் தூதர் ஆபிரகாமை வானத்தினின்று மீண்டும் 

அமைத்து, “ஆண்டவர் கூறுவது இதுசவ! நான் என்மீது ஆமையிட்டுக் 

கூறுகிசறன். உன் ஒசர ைகமன எனக்குப் பலியிடத் தேங்காைல் நீ 

இவ்வாறு க ய்தாய். ஆதலால் நான் உன்மீது உண்மைோகசவ ஆசி 

கபாழிந்து விண்மீன்கமைப் சபாலவும் கடற்கமர ைைமலப் சபாலவும் 

உன் வழிைரமபப் பலுகிப் கபருகச் க ய்சவன். உன் வழிைரபினர் தம் 

பமகவர்களின் வாயிமல உரிமைோக்கிக் ககாள்வர். சைலும், நீ என் 

குரலுக்குச் க விககாடுத்ததனால் உலகின் அமனத்து இனத்தவரும் உன் 

வழிைரபின் மூலம் தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்ககாள்வர்” என்றார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி ொ 116: 10,15. 16-17. 18-19   (பல்லவி :9 ) 

பல்லவி:  உயிர் வாழ்வவார் நாட்டில், நான் ஆண்டவர் திருமுன் 

வாழ்ந்திடுவவன். 

 

10 ‛மிகவும் துன்புறுகிசறன்!’ என்று க ான்னசபாதும் நான்  

நம்பிக்மகசோடு இருந்சதன். 

 

15 ஆண்டவர்தம் அன்பர்களின்  ாவு அவரது பார்மவயில் மிக 

ைதிப்புக்குரிேது.      ெல்லவி  ….. 

 

 

16 ஆண்டவசர! நான் உண்மைோகசவ உம் ஊழிேன்; நான் உம் 

பணிோள்; உம் அடிோளின் ைகன்; என் கட்டுகமை நீர் 

அவிழ்த்துவிட்டீர். 

 



17 நான் உைக்கு நன்றிப் பலி க லுத்துசவன்; ஆண்டவராகிே உம் 

கபேமரத் கதாழுசவன்.     ெல்லவி  ….. 

 

 

18 இப்கபாழுசத உம் ைக்கள் அமனவரின் முன்னிமலயில் 

ஆண்டவசர! உைக்கு என் கபாருத்தமனகமை நிமறசவற்றுசவன்; 

 

19 உைது இல்லத்தில் முற்றங்களில், எரு சலமின் நடுவில், 

ஆண்டவசர! உைக்கு என் கபாருத்தமனகமை நிமறசவற்றுசவன். 

 

          ெல்லவி  ….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தம் மகபென்றும் ொராமல், அவதர நமக்காக ஒப்புவித்தார். 

திருத்தூதர் ெவுல் உவராதமயருக்கு எழுதிய  திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்           8: 31b-34 

 சகாதரர்  சகாதரிகசை,  

கடவுள் நம்  ார்பில் இருக்கும்சபாது, நைக்கு எதிராக இருப்பவர் 

ோர்? தம் க ாந்த ைககனன்றும் பாராது அவமர நம் அமனவருக்காகவும் 

ஒப்புவித்த கடவுள், தம் ைகசனாடு அமனத்மதயும் நைக்கு 

அருைாதிருப்பாசரா? கடவுள் சதர்ந்து ககாண்டவர்களுக்கு எதிராய் ோர் 

குற்றம்  ாட்ட இேலும்? அவர்கள் குற்றைற்றவர்கள் எனக் காட்டுபவர் 

கடவுசை. அவர்களுக்கு ோர் தண்டமனத் தீர்ப்பு அளிக்க இேலும்? 

இறந்து, ஏன், உயிருடன் எழுப்பப்பட்டு கடவுளின் வலப் பக்கத்தில் 

இருக்கும் கிறிஸ்து இசேசு நைக்காகப் பரிந்து சபசுகிறார் அன்சறா! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. --  இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசெம்      மாற் 9:7 

ஒளிரும் வமகத்தினின்று தந்ததயின் குரபலாலி வகட்டது: "என் 

அன்ொர்ந்த தமந்தர் இவவர ; இவருக்குச் பசவிசாயுங்கள்" 



ew;nra;jp thrfk; 

என் அன்ொர்ந்த தமந்தர் இவவர. 

✠ மாற்கு  எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்  9: 2-10 

அக்காலத்தில், இசேசு சபதுருமவயும் ோக்சகாமபயும் சோவாமனயும் 

அமைத்து, ஓர் உேர்ந்த ைமலக்கு அவர்கமைைட்டும் தனிமைோகக் 

கூட்டிக்ககாண்டு சபானார். அங்சக அவர்கள்முன் அவர் சதாற்றம் 

ைாறினார். அவருமடே ஆமடகள் இவ்வுலகில் எந்த  லமவக்காரரும் 

கவளுக்க முடிோத அைவுக்கு கவள்மை கவசைகரன ஒளிவீசின. 

அப்சபாது எலிோவும் சைாச யும் அவர்களுக்குத் சதான்றினர். இருவரும் 

இசேசுசவாடு உமரோடிக் ககாண்டிருந்தார்கள். 

சபதுரு இசேசுமவப் பார்த்து, “ரபி, நாம் இங்சகசே இருப்பது நல்லது. 

உைக்கு ஒன்றும் சைாச க்கு ஒன்றும் எலிோவுக்கு ஒன்றுைாக மூன்று 

கூடாரங்கமை அமைப்சபாம்” என்றார். தாம் க ால்வது என்னகவன்று 

அவருக்குத் கதரிேவில்மல. ஏகனனில் அவர்கள் மிகுந்த அச் ம் 

ககாண்டிருந்தார்கள். 

அப்சபாது ஒரு சைகம் வந்து அவர்கள்சைல் நிைலிட அந்த 

சைகத்தினின்று, “என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவசர; இவருக்குச் 

க வி ாயுங்கள்” என்று ஒரு குரல் ஒலித்தது. உடனடிோக அவர்கள் 

சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார்கள். தங்கள் அருகில் இசேசு ஒருவமரத் தவிர 

சவறு எவமரயும் காைவில்மல. 

அவர்கள் ைமலயிலிருந்து இறங்கிவந்துககாண்டிருந்தசபாது அவர், “ைானிட 

ைகன் இறந்து உயிர்த்கதழும் வமர, நீங்கள் கண்டமத எவருக்கும் 

எடுத்துமரக்கக்கூடாது” என்று அவர்களுக்குக் கட்டமையிட்டார். அவர்கள் 

இவ்வார்த்மதமே அப்படிசே ைனத்தில் இருத்தி, “இறந்து உயிர்த்கதழுதல்” 

என்றால் என்னகவன்று ஒருவசராடு ஒருவர் சபசிக்ககாண்டார்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி .  --    கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 


