
இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரர ரேசும், உம் அடியான் ரகட்கிரேன்  

சாமுரவல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம்    3: 3b-10,19  

அந்நாள்களில் 

கடவுளின் பேழை ழைக்கப்ேட்டிருந்த ஆண்டைரின் இல்லத்தில் 

சாமுபைல் ேடுத்திருந்தார். அப்போது ஆண்டைர், “சாமுபைல்” என்று 

அழைத்தார். அதற்கு அைன், “இபதா! அடிபேன் என்று சசால்லி, 

ஏலியிடம் ஓடி, “இபதா! அடிபேன் என்ழை அழைத்தீர்களா?” என்று 

பகட்டான். அதற்கு அைர், “நான் அழைக்கவில்ழல. திரும்பிச் சசன்று 

ேடுத்துக்சகாள்” என்றார். அைனும் சசன்றுேடுத்துக் சகாண்டான். 

ஆண்டைர் மீண்டும் “சாமுபைல்” என்று அழைக்க, அைன் 

ஏலியிடம் சசன்று, “இபதா அடிபேன். என்ழை அழைத்தீர்களா?” 

என்று பகட்டான். அைப ா, “நான் அழைக்கவில்ழல மகபை! சசன்று 

ேடுத்துக்சகாள்” என்றார். சாமுபைல் ஆண்டைழ  இன்னும் 

அறிேவில்ழல. அைனுக்கு ஆண்டைரின் ைார்த்ழத இன்னும் 

சைளிப்ேடுத்தப்ேடவில்ழல. 



மூன்றாம் முழறோக ஆண்டைர் “சாமுபைல்” என்று அழைத்தார். 

அைன் எழுந்து ஏலியிடம் சசன்று “இபதா அடிபேன். என்ழை 

அழைத்தீர்களா?” என்று பகட்டான். அப்சோழுது சிறுைழை 

ஆண்டைர்தாம் அழைத்தார் என்று ஏலி சதரிந்துசகாண்டார். பின்பு ஏலி 

சாமுபைழல பநாக்கி “சசன்று ேடுத்துக்சகாள். உன்ழை அைர் மீண்டும் 

அழைத்தால் அதற்கு நீ ‘ஆண்டைப  பேசும், உம் அடிோன் 

பகட்கிபறன்’ என்று ேதில் சசால்” என்றார். சாமுபைலும் தம் 

இடத்திற்குச் சசன்று ேடுத்துக் சகாண்டான். 

அப்போது ஆண்டைர் ைந்து நின்று, “சாமுபைல், சாமுபைல்” 

என்று முன்பு போல் அழைத்தார். அதற்கு சாமுபைல், “பேசும், உம் 

அடிபேன் பகட்கிபறன்” என்று மறு சமாழி கூறிைான்.  

சாமுபைல் ைளர்ந்தான்; ஆண்டைர் அைபைாடு இருந்தார்; 

சாமுபைலது ைார்த்ழத எழதயும் அைர் தழ யில் விைவிடவில்ழல. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி ோ 40: 2,3. 6-7a. 7b-8. 9  (பல்லவி :7a-8a ) 

பல்லவி:  உமது திருவுளம் நிறேரவற்ே ஆண்டவரர, இரதா வருகிரேன். 

 

2     அழிவின் குழியிலிருந்து என்ழை அைர் சைளிக்சகாணர்ந்தார்; பசறு  

      நிழறந்த ேள்ளத்தினின்று தூக்கிசேடுத்தார்; கற்ோழறயின்பமல் நான்  



      காலூன்றி நிற்கச் சசய்தார்; என் காலடிகழள உறுதிப்ேடுத்திைார். 

3     புதிேசதாரு ோடழல, நம் கடவுழளப் புகழும் ோடழல என்  

      நாவினின்று எைச் சசய்தார்;     ேல்லவி….. 

 

6     ேலிழேயும் காணிக்ழகழேயும் நீர் விரும்ேவில்ழல; எரிேலிழேயும்  

      ோைம் போக்கும் ேலிழேயும் நீர் பகட்கவில்ழல; ஆைால், என்  

      சசவிகள் திறக்கும்ேடி சசய்தீர். 

7a   எைபை, ‛இபதா ைருகின்பறன்.'    ேல்லவி….. 

 

7b     என்ழைக் குறித்துத் திருநூல் சுருளில்  எழுதப்ேட்டுள்ளது;  

8      என் கடவுபள! உமது திருவுளம் நிழறபைற்றுைதில் நான் மகிழ்ச்சி  

       அழடகின்பறன்; உமது திருச்சட்டம் என் உள்ளத்தில் இருக்கின்றது’  

       என்பறன் நான்.       ேல்லவி….. 

 

9    என் நீதிழே நீர் நிழலநாட்டிே நற்சசய்திழே மாசேரும் சழேயில்  

     அறிவித்பதன்; நான் ைாழே மூடிக் சகாண்டிருக்கவில்ழல; 

      ஆண்டைப ! நீர் இழத அறிவீர்.    ேல்லவி….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

உங்கள் உடல்கள் கிறிஸ்துவின் உறுப்புக்கள் 

திருத்தூதர் ேவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்         6: 13c-15a, 17-20 



சபகாத ர் சபகாதரிகபள , 

உடல் ே த்ழதழமக்கு அல்ல, ஆண்டைருக்பக உரிேது. 

ஆண்டைரும் உடலுக்பக உரிேைர். ஆண்டைழ  உயிர்த்சதைச் சசய்த 

கடவுள் தம் ைல்லழமோல் நம்ழமயும் உயிர்த்சதைச் சசய்ைார்.  

உங்கள் உடல்கள் கிறிஸ்துவின் உறுப்புகள் என்று 

சதரிோதா? ஆண்டைப ாடு பசர்ந்திருப்ேைர் அைருடன் உள்ளத்தால் 

ஒன்றித்திருக்கிறார். 

எைபை ே த்ழதழமழே விட்டு விலகுங்கள். மனிதர் 

சசய்யும் எப்ோைமும் உடலுக்குப் புறம்ோைது. ஆைால் ே த்ழதழமயில் 

ஈடுேடுபைார் தம் சசாந்த உடலுக்கு எதி ாகபை ோைம் சசய்கின்றைர். 

உங்கள் உடல் நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து சேற்றுக்சகாண்ட தூே ஆவி 

தங்கும் பகாவில் என்று சதரிோதா? நீங்கள் உங்களுக்கு உரிேை ல்ல. 

கடவுள் உங்கழள விழல சகாடுத்து மீட்டுள்ளார். எைபை, உங்கள் 

உடலால் கடவுளுக்குப் சேருழம பசருங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    ரயாவா 1: 41. 17b 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா!. கமசியாறவ, அதாவது அருள்கோழிவு 

கேற்ேவறரக் கண்ரடாம். அருளும் உண்றமயும் இரயசு கிறிஸ்து வழியாய் 

கவளிப்ேட்டன. அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

 இரயசு தங்கியிருந்த இடத்றதச் சீடர் ோர்த்தார்கள்; அவரராடு 

தங்கினார்கள் 



.✠ ரயாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 35-42 

போைான் தம் சீடர் இருைருடன் நின்று சகாண்டிருந்தார். 

இபேசு அப்ேக்கம் நடந்து சசன்று சகாண்டிருந்தார். போைான் அைழ க் 

கூர்ந்து ோர்த்து, “இபதா! கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி” என்றார். அந்தச் சீடர் 

இருைரும் அைர் சசான்ைழதக் பகட்டு இபேசுழைப் பின் சதாடர்ந்தைர். 

இபேசு திரும்பிப் ோர்த்து, அைர்கள் தம்ழமப் பின் சதாடர்ைழதக் 

கண்டு, “என்ை பதடுகிறீர்கள்?” என்று அைர்களிடம் பகட்டார். அைர்கள், 

“ பி⁕, நீர் எங்பக தங்கியிருக்கிறீர்?” என்று பகட்டார்கள். அைர் 

அைர்களிடம்,  “ைந்து ோருங்கள்” என்றார். அைர்களும் சசன்று அைர் 

தங்கியிருந்த இடத்ழதப் ோர்த்தார்கள். அப்போது ஏறக்குழறே மாழல 

நான்கு மணி. அன்று அைர்கள் அைப ாடு தங்கிைார்கள். 

போைான் சசான்ைழதக் பகட்டு இபேசுழைப் 

பின்சதாடர்ந்த இருைருள் அந்திப ோ ஒருைர். அைர் சீபமான் 

பேதுருவின் சபகாத ர். அைர் போய் முதலில் தம் சபகாத  ாை 

சீபமாழைப் ோர்த்து, “சமசிோழைக் கண்படாம்” என்றார். ‘சமசிோ’ 

என்றால் அருள்சோழிவு சேற்றைர் என்ேது சோருள். பின்பு அைர் 

சீபமாழை இபேசுவிடம் அழைத்து ைந்தார்.  

இபேசு அைழ க் கூர்ந்து ோர்த்து,  “நீ போைானின் மகன் 

சீபமான். இனி ‘பகோ’ எைப்ேடுைாய்” என்றார். ‘பகோ’ என்றால் 

‘ோழற’ என்ேது சோருள். 
 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 


