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இரண்டாம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வாசகம் 

இறைவனின் ஞானக்ககாறடறைப் கெற்றைார், றெறுகெற்றைார் . 

சாலற ானின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்   

சாலற ானின் ஞானம் 10: 10-14 

தம் சறகாதரனின் சினத்துக்குத் தப்பிறைாடிை நீதி ான் ஒருவறர 

ஞானம் றேர்ற ைான வழியில் ேடத்திச் கசன்ைது; இறைைரறச 

அவருக்குக் காட்டிைது; வானதூதர்ெற்றிை  அறிறவ அவருக்குக் 

ககாடுத்தது; உறைப்பில் அவர் வளற யுைச் கசய்தது; அவரது 

உறைப்பின் ெைறனப் கெருக்கிைது.  

அவறர ஒடுக்கிறைார் றெரவாக் ககாண்டறொது அது அவருக்குத் 

துறை நின்று, அவறரச் கசல்வராக்கிைது. ெறகவரிடமிருந்து அது 

அவறரப் ொதுகாத்தது; தாக்கப் ெதுங்கியிருந்றதாரிடமிருந்து அவறரக் 

காப்ொற்றிைது; கடும் றொராட்டத்தில் அவருக்கு கவற்றி தந்தது. 

இவ்வாறு இறைப்ெற்று எல்லாவற்றையும்விட வலிற  மிக்கது என்று 

அவர் உைரச் கசய்தது. 

நீதி ான் ஒருவர் விறலக்கு விற்கப்ெட்டகொழுது ஞானம் அவறரக் 

றகவிடவில்றல; ொவத்திலிருந்து அவறர விடுவித்தது. 

இருட்டறைக்குள் அவறராடு அது இைங்கிச் கசன்ைது; அரச 

கசங்றகாறலயும், அவறர ஒடுக்கிறைார்மீது அதிகாரத்றதயும் அவருக்கு 



அளிக்கும்வறர விலங்கிடப்ெட்டிருந்த அவறர விட்டு அது 

விலகவில்றல. அவர்ற ல் குற்ைம் சு த்திறைார் கொய்ைர் என்ெறத 

க ய்ப்பித்தது; அவருக்றகா முடிவில்லா  ாட்சிறை அளித்தது. 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உ க்கு  ேன்றி. 

 

ெதிலுறரப் ொடல்                திொ:31(30):2-3ab. 3cd. 4. 5-6.7.17  

 

ெல்லவி: ஆண்டவறர உ து றகயில் என் ஆவிறை உயிறர  

ஒப்ெறடகின்றைன்.  

 

ஆண்டவறர, உம்மிடம் ோன் அறடக்கலம் புகுந்துள்றளன்; ோன் 

ஒருறொதும் கவட்க றடை விடாறதயும்; உ து நீதிக்றகற்ெ என்றன 

விடுவித்தருளும்; உம் கசவிகறள என் ெக்கம் திருப்பிைருளும்; விறரவில் 

என்றன மீட்டருளும்.       ெல்லவி…… 

 

எனக்கு அறடக்கலம் தரும் கற்ொறைைாய் இரும்; என்றனப் 

ொதுகாக்கும் வலிற  மிகு றகாட்றடைாய் இரும். ஆம், என் கற்ொறையும் 

றகாட்றடயும் நீறர; உ து கெைரின் கொருட்டு எனக்கு வழிகாட்டி 

என்றன ேடத்திைருளும்.      ெல்லவி…… 

 

உ து றகயில் என் உயிறர ஒப்ெறடகின்றைன்; வாக்குப் பிைைாத 

இறைவனாகிை ஆண்டவறர, நீர் என்றன மீட்டருளுனீர். ோறனா, 

ெைனற்ை சிறலகளில் ெற்றுறடறைாறர கவறுத்து, ஆண்டவர்மீது 

ேம்பிக்றக றவக்கின்றைன்.      ெல்லவி…. 

 

உ து றெரன்பில் ோன் களிகூர்றவன்; அக்களிப்றென்; என் துன்ெத்றத நீர் 

ொர்த்திருக்கின்றீர்; என் இக்கட்டுகறளயும் நீர் அறிந்துள்ளீர். 



 ெல்லவி….. 

 

ஆண்டவறர, உம்ற  றோக்கி  ன்ைாடிறனன்; என்றன கவட்கமுை 

விடாறதயும்; கொல்லார் கவட்கிப்றொவார்களாக! ொதாளத்தில் 

வாைறடத்துப் றொவார்களாக!     ெல்லவி….. 

இரண்டாம் வாசகம் 

றசாதறனறைத் தங்குறவார் வாழ்விற்கு வழிேடத்தப்ெடுவர் . 

திருத்தூதர் ைாக்றகாபு எழுதிை திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்      1,2-4.12    

சிதறுண்டு வாழும் ென்னிரு குலத்தினருக்கு, கடவுளுக்கும் 

ஆண்டவராகிை இறைசு கிறிஸ்துவுக்கும் ெணிைாளனாகிை ைாக்றகாபு 

வாழ்த்துக் கூறி எழுதுவது: 

என் சறகாதர சறகாதரிகறள, ெல வறகைான றசாதறனகளுக்கு 

உள்ளாகும்றொது நீங்கள்  கிழ்ச்சிைாய் இருக்க றவண்டும் என்ெறதக் 

கருத்தில் ககாண்டிருங்கள். உங்கள் ேம்பிக்றக றசாதிக்கப்ெடும்றொது 

 னவுறுதி உண்டாகும் என்ெது உங்களுக்குத் கதரியும். உங்கள்  னவுறுதி 

நிறைவான கசைல்களால் விளங்கட்டும். அப்கொழுது எக்குறையுமின்றி 

முற்றும் நிறைவுள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள். 

றசாதறனறை  னவுறுதியுடன் தாங்குறவார் றெறுகெற்றைார். 

ஏகனனில், அவர்களது தகுதி க ய்ப்பிக்கப்ெடும்றொது, தம்மீது அன்பு 

ககாள்றவாருக்குக் கடவுள் வாக்களித்த வாழ்வாகிை கவற்றிவாறகயிறன 

அவர்கள் கெறுவார்கள்.                                                                       

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உ க்கு  ேன்றி 

 

 

ேற்கசய்தி வாசகம் 

ஆண்டவறர என் ஆதாைம், அவறர என் நிறைச்கசாத்து. 



⃰  புனித  த்றதயு  எழுதிை ேற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்               16, 24-28 

பின்பு இறைசு தம் சீடறரப் ொர்த்து, “என்றனப் பின்ெற்ை விரும்பும் 

எவரும் தன்னலம் துைந்து தம் சிலுறவறைத் தூக்கிக்ககாண்டு என்றனப் 

பின்ெற்ைட்டும். ஏகனனில் தம் உயிறரக் காத்துக் ககாள்ள விரும்பும் 

எவரும் அறத இைந்துவிடுவர்.  ாைாக என்கொருட்டுத் தம்ற றை 

அழித்துக் ககாள்கிை எவரும் வாழ்வறடவார்.  

 னிதர் உலகம் முழுவறதயும் ஆதாை ாக்கிக்ககாண்டாலும் தம் 

வாழ்றவறை இைப்ொகரனில் அவருக்குக் கிறடக்கும் ெைன் என்ன? 

அவர் தம் வாழ்வுக்கு ஈடாக எறதக் ககாடுப்ொர்?  

 ானிட கன் தம் தந்றதயின்  ாட்சிறைாடு தம் வான தூதர்களுடன் 

வரப்றொகிைார்; அப்கொழுது ஒவ்கவாருவருக்கும் அவரவர் 

கசைலுக்றகற்ெக் றகம் ாறு அளிப்ொர்.  

ோன் உறுதிைாக உங்களுக்குச் கசால்கிறைன்; இங்றக இருப்ெவருள் 

சிலர்  ானிட  கனது ஆட்சி வருவறதக் காண்ெதற்கு முன் 

சாக ாட்டார்”  என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் ேற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துறவ உ க்கு புகழ் 

 

 


