
இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஓர் இறைவாக்கினறர ஏற்படுத்துவவன். என் வார்த்றதகறை 

அவருறடய வாயில் றவப்வபன். 

இறைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம்     18: 15-20 

அந்நாள்களில் 

ம ாமே   க்களிடம் கூறியது: உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் 

ேமகாதரர் நடுவினின்று என்னைப்ம ால் ஓர் இனைவாக்கிைனர 

ஏற் டுத்துவார். நீ அவருக்குச் சேவிசகாடு. ஓமரபில் திருப்ம ரனவ கூடிய 

நாளில், நீ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம்  ன்ைாடி, ‘நான் இைந்து 

ம ாகாத டி, என் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரச ாலினய இனி நான் 

மகட்கா லும் இப்ச ரும் சநருப்ன  இனி நான் காணா லும் 

இருப்ம ைாக’ என்று விண்ணப்பித்தம ாது, ஆண்டவர் என்னைமநாக்கி, 

‘அவர்கள் சோன்ைசதல் ாம் ேரி’ என்ைார். உன்னைப்ம ால் ஓர் 

இனைவாக்கிைனை அவர்களுனடய ேமகாதரர்களினின்று நான் 

அவர்களுக்காக ஏற் டுத்துமவன். என் வார்த்னதகனள அவனுனடய 

வாயில் னவப்ம ன். நான் கட்டனளயிடுவது அனைத்னதயும் அவன் 

அவர்களுக்குச் சோல்வான். என்ச யரால் அவன் சோல்லும் என் 

வார்த்னதகளுக்குச் சேவி சகாடாதவனை நான் மவரறுப்ம ன். 



ஆைால், ஓர் இனைவாக்கிைன் எைது ச யரால் ம சுவதாக 

எண்ணிக்சகாண்டு, நான் அவனுக்குக் கட்டனளயிடாதவற்னைப் 

ம சிைால், அல் து மவற்றுத் சதய்வங்களின் ச யரால் ம சிைால், அந்த 

இனைவாக்கிைன் ோவான். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி பா 95: 1-2. 6-7. 8-9  (பல்லவி : 8b,7c காண்க) 

பல்லவி:  உங்கள் இதயத்றதக் கடினப்படுத்தாதீர்; ஆண்டவர் குரலுக்குச் 

சசவிசாய்ப்பீர். 

 

1     வாருங்கள்; ஆண்டவனரப் புகழ்ந்து  ாடுங்கள்; ந து மீட்பின்  

       ானைனயப் ம ாற்றி ஆர்ப் ரியுங்கள். 

2     நன்றியுடன் அவர் திருமுன்  சேல்மவாம்; புகழ்ப்  ாக்களால் அவனரப்  

      ம ாற்றி ஆர்ப் ரிப்ம ாம்.       பல்லவி… 

 

6  வாருங்கள்; தாள் ணிந்து அவனரத் சதாழுமவாம்; நம்ன  உருவாக்கிய       

    ஆண்டவர்முன் முழந்தாளிடுமவாம். 

7  அவமர நம் கடவுள்; நாம ா அவரது ம ய்ச்ேலின்  க்கள்; நாம் அவர்  

    ம ணிக்காக்கும் ஆடுகள். இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச்      

    சேவிசகாடுத்தால் எத்துனண ந ம்!     பல்லவி… 

 
 

8  அன்று ச ரி ாவிலும்,  ான  நி த்தில்  ாோவிலும் சேய்ததும ால்,     

     உங்கள் இதயத்னதக் கடிைப் டுத்திக் சகாள்ளாதீர்கள். 
 

9   அங்மக உங்கள் மூதானதயர் என்னைச் மோதித்தைர்; என் சேயல்கனளக்  



    கண்டிருந்தும் என்னைச் மோதித்துப்  ார்த்தைர்.   பல்லவி… 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கன்னிப் சபண் தூயவராக இருக்கும் வண்ைம் ஆண்டவருக்கு 

உரியவற்றில் அக்கறையாக இருக்கிைார். 

திருத்தூதர் பவுல் சகாரிந்தியருக்கு  எழுதிய முதல்திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்          7: 32-35 

ேமகாதரர் ேமகாதரிகமள , 

நீங்கள் கவன யற்ைவர்களாய் இருக்கமவண்டுச ன்மை 

நான் விரும்புகிமைன்,  ண ாகாதவர் ஆண்டவருக்குரியவற்றில் 

அக்கனை சகாள்கிைார்; எப் டி அவருக்கு உகந்தவற்னைச் சேய்ய ாம் 

எை எண்ணிக்சகாண்டிருக்கிைார். ஆைால்  ண ாைவர் 

உ குக்குரியவற்றில் அக்கனைசகாள்கிைார்; எப் டித் தம்  னைவிக்கு 

உகந்தவற்னைச் சேய்ய ாம் எை எண்ணிக்சகாண்டிருக்கிைார். இவ்வாறு 

அவர்  ைம் பிளவு ட்டுள்ளது.  ண ாகாத ச ண்ணும் 

கன்னிப்ச ண்ணும் ஆண்டவருக்குரியவற்றில் அக்கனை சகாள்வதால் 

அவர்கள் உடலிலும் உள்ளத்திலும் தூமயாராகின்ைைர். ஆைால் 

 ண ாை ச ண், உ குக்குரியவற்றில் அக்கனை சகாள்வதால் எப் டித் 

தம் கணவருக்கு உகந்தவற்னைச் சேய்ய ாம் எை எண்ணிக் 

சகாண்டிருக்கிைார்.  

உங்கனளக் கட்டுப் டுத்துவதற்காக அல் , உங்கள் 

ந னுக்காகமவ இனத நான் சோல்கிமைன். எல் ாம் ஒழுங்காய் 

இருக்கவும் நீங்கள் முழு ைத்மதாடு ஆண்டவரிடம்  ற்றுக் 

சகாண்டிருக்கவும  இவ்வாறு சோல்கிமைன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 



 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    மத் 4: 16  

   

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா!. காரிருளில் இருந்த மக்கள் 

வபசராளிறயக்கண்டார்கள். சாவின் நிழல் சூழுந்துள்ை நாட்டில் 

குடியிருப்வபார் வமல் சுடசராளி உதித்துள்ைது. அல்லலலூயா. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

அதிகாரத்வதாடு அவர்களுக்குக் கற்பித்து வந்தார். 

.✠ மாற்கு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   1: 21-28 

 

ஒருமுனை இமயசுவும் அவர் சீடர்களும் கப் ர்நாகும் 

ஊரில் நுனழந்தார்கள். ஓய்வு நாள்களில் இமயசு சதாழுனகக்கூடத்திற்குச் 

சேன்று கற்பித்து வந்தார். அவருனடய ம ாதனைனயக் குறித்து  க்கள் 

வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள். ஏசைனில் அவர்  னைநூல் அறிஞனரப் 

ம ா ன்றி, அதிகாரத்மதாடு அவர்களுக்குக் கற்பித்து வந்தார். அப்ம ாது 

அவர்களுனடய சதாழுனகக்கூடத்தில் தீய ஆவி பிடித்திருந்த ஒருவர் 

இருந்தார். அவனரப் பிடித்திருந்த ஆவி, “நாேமரத்து இமயசுமவ, உ க்கு 

இங்கு என்ை மவன ? எங்கனள ஒழித்துவிடவா வந்தீர்? நீர் யார் எை 

எைக்குத் சதரியும். நீர் கடவுளுக்கு அர்ப் ண ாைவர்” என்று கத்தியது. 

“வானய மூடு; இவனர விட்டு சவளிமய ம ா” என்று இமயசு அதனை 

அதட்டிைார். அப்ச ாழுது அத்தீய ஆவி அம் னிதருக்கு வலிப்பு 

உண்டாக்கிப் ச ருங்கூச்ேலிட்டு அவனர விட்டு சவளிமயறிற்று. 

அவர்கள் அனைவரும் தினகப்புற்று, “இது என்ை? இது அதிகாரம் 

சகாண்ட புதிய ம ாதனையாய் இருக்கிைமத! இவர் தீய ஆவிகளுக்கும் 

கட்டனளயிடுகிைார்; அனவயும் இவருக்குக் கீழ்ப் டிகின்ைைமவ!” என்று 



தங்களினடமய ம சிக் சகாண்டைர். அவனரப்  ற்றிய சேய்தி உடமை 

கலிம யாவின் சுற்றுப்புைச ங்கும்  ரவியது. 
 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 


