
இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

நினிவவ மக்கள் தீய வழிகளினின்று விலகினர். 

இறைவாக்கினர் வயானா நூலிலிருந்து வாசகம்   3: 1-5, 10 

அந்நாள்களில் 

இரண்டாம் முறையாக யயானாவுக்கு ஆண்டவரின் வாக்கு 

அருளப்பட்டது. அவர், “நீ புைப்பட்டு நினியவ மாநகருக்குப் யபாய், நான் 

உன்னிடம் ச ால்லும் ச ய்திறய அங்குள்யளாருக்கு அறிவி” என்ைார். 

அவ்வாயை யயானா புைப்பட்டு ஆண்டவரது கட்டறளப்படி நினியவக்குச் 

ச ன்ைார். நினியவ ஒரு மாசபரும் நகர். அறைக் கடக்க மூன்றுநாள் 

ஆகும். யயானா நகருக்குள் ச ன்று, ஒரு நாள் முழுதும் நடந்ைபின், உரத்ை 

குரலில், “இன்னும் நாற்பது நாளில் நினியவ அழிக்கப்படும்” என்று 

அறிவித்ைார். 

நினியவ நகர மக்கள் கடவுளின் ச ய்திறய நம்பி, எல்லாரும் 

யநான்பிருக்க முடிவு ச ய்ைார்கள். சபரியயார் சிறியயார் அறனவரும் 

 ாக்கு உறட உடுத்திக் சகாண்டனர்.  

கடவுள் அவர்கள் ச ய்ைது அறனத்றையும் பார்த்ைார். அவர்கள் தீய 

வழிகளினின்று விலகியறை அவர் கண்டு, ைம் மனத்றை மாற்றிக் 



சகாண்டார்; ைாம் அவர்கள் மீது அனுப்புவைாகச் ச ால்லியிருந்ை 

ைண்டறனறய அனுப்பவில்றல. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

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

பல்லவி:  ஆண்டவவர, உம் பாறதகறை நான் அறியச் சசய்தருளும். 

4 ஆண்டவயர, உம் பாறைகறள நான் அறியச்ச ய்ைருளும்; உம் 

வழிகறள எனக்குக் கற்பித்ைருளும். 

5 உமது உண்றம சநறியில் என்றன நடத்தி எனக்குக் கற்பித்ைருளும்; 

ஏசனனில், நீயர என் மீட்பராம் கடவுள்.  பல்லவி  ….. 

 

6 ஆண்டவயர, உமது இரக்கத்றையும், உமது யபரன்றபயும் 

நிறனந்ைருளும்; ஏசனனில், அறவ சைாடக்கமுைல் உள்ளறவயய. 

7 உமது யபரன்பிற்யகற்ப என்றன நிறனத்ைருளும்; ஏசனனில், 

ஆண்டவயர நீயர நல்லவர்.     பல்லவி  ….. 

 

8 ஆண்டவர் நல்லவர்; யநர்றமயுள்ளவர்; ஆறகயால், அவர் 

பாவிகளுக்குநல்வழிறயக் கற்பிக்கின்ைார். 

9 எளியயாறர யநரிய வழியில் அவர் நடத்துகின்ைார்; எளியயாருக்குத் 

ைமது வழிறயக் கற்பிக்கின்ைார்.    பல்லவி  …. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

இந்த உலக அறமப்பு கடந்துவபாகக் கூடியது. 



திருத்தூதர் பவுல் சகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல்  திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்          7: 29-31 

 

அன்பர்கயள, நான் ச ால்வது இதுயவ; இனியுள்ள காலம்  

குறுகியயை.இனி மறனவி உள்ளவரும் மறனவி இல்லாைவர் யபால  

இருக்கட்டும். அழுபவர் அழாைவர் யபாலவும், மகிழ்ச்சியுறுயவார்  

மகிழ்ச்சியற்ைவர் யபாலவும், சபாருள்கறள வாங்குயவார் அறவ  

இல்லாைவர் யபாலவும் இருக்கட்டும். உலகச் ச ல்வத்றைப்  

பயன்படுத்துயவார் அவற்றில் முழுறமயாக ஈடுபடாைவர் யபால்  

இருக்கட்டும். இவ்வுலகு இப்யபாது இருப்பது யபால் சநடுநாள் இராது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     மாற் 1: 15 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! இறையாட்சி சநருங்கி வந்துவிட்டது; மனம் 

மாறி நற்சசய்திறய  நம்புங்கள். அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

மனம் மாறி நற்சசய்திறய நம்புங்கள். 

.✠ மாற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 14-20 

யயாவான் றகதுச ய்யப்பட்டபின், கடவுளின் நற்ச ய்திறயப் 

பறை ாற்றிக் சகாண்யட இயயசு கலியலயாவிற்கு வந்ைார். “காலம் 

நிறையவறிவிட்டது. இறையாட்சி சநருங்கி வந்து விட்டது; மனம் மாறி 

நற்ச ய்திறய நம்புங்கள்” என்று அவர் கூறினார். 



அவர் கலியலயக் கடயலாரமாய்ச் ச ன்ையபாது சீயமாறனயும் அவர் 

 யகாைரரான அந்தியரயாறவயும் கண்டார். மீனவர்களான அவர்கள் 

கடலில் வறல வீசிக்சகாண்டிருந்ைார்கள். இயயசு அவர்கறளப் 

பார்த்து,  “என் பின்யன வாருங்கள்; நான் உங்கறள மனிைறரப் பிடிப்பவர் 

ஆக்குயவன்” என்ைார். உடயன அவர்கள் வறலகறள விட்டுவிட்டு 

அவறரப் பின்பற்றினார்கள். 

பின்னர்,  ற்று அப்பால் ச ன்ையபாது ச பயையுவின் மகன் 

யாக்யகாறபயும் அவர்  யகாைரரான யயாவாறனயும் இயயசு கண்டார். 

அவர்கள் படகில் வறலகறளப் பழுது பார்த்துக் சகாண்டிருந்ைார்கள். 

உடயன இயயசு அவர்கறளயும் அறழத்ைார். அவர்களும் ைங்கள் ைந்றை 

ச பயையுறவக் கூலியாள்கயளாடு படகில் விட்டுவிட்டு அவர் பின் 

ச ன்ைார்கள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 


