
இரண்டாம் ஆண்டு 

இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவர் உங்களளாடு செய்துள்ள உடன்படிக்ககயின் இரத்தம் இளதா. 
 

விடுதகைப் பயண நூலிலிருந்து வாெகம்                 24: 3-8 

அந்நாள்களில்  

மமாமே மக்களிடம் வந்து ஆண்டவர் சோன்ன அனனத்து வார்த்னை 

கனையும் விதிமுனைகனையும் அறிவித்ைார். மக்கள் அனனவரும் ஒமே 

குேலாக, ``ஆண்டவர் கூறிய வார்த்னைகள் அனனத்னையும் நாங்கள் 

சேயல்படுத்துமவாம்'' என்று வினடயளித்ைனர். 



மமாமே ஆண்டவரின் வாக்குகள் அனனத்னையும் எழுதி னவத்ைார். 

அதிகானலயில் அவர் எழுந்து மனலயடிவாேத்தில் ஒரு பலிபீடத்னையும், 

இஸ்ேமயலின் பன்னிேண்டு குலங்களுக்காகப் பன்னிேண்டு 

தூண்கனையும் எழுப்பினார். அவர் இஸ்ேமயல் மக்களின் இனைஞர்கனை 

அனுப்பி னவக்க, அவர்களும் ஆண்டவருக்கு எரிபலிகள் சேலுத்தினர். 

மாடுகனை நல்லுைவுப் பலிகைாகவும் ஆண்டவருக்குப் பலியிட்டனர்.  

மமாமே இேத்ைத்தில் ஒரு பாதினய எடுத்துக் கலங்களில் விட்டு 

னவத்ைார். மறு பாதினயப் பலிபீடத்தின் மமல் சைளித்ைார். அவர் 

உடன்படிக்னகயின் ஏட்னட எடுத்து மக்கள் காதுகளில் மகட்கும்படி 

வாசித்ைார். அவர்கள், ``ஆண்டவர் கூறிய அனனத்னையும் நாங்கள் 

சேயல்படுத்திக் கீழ்ப்படிந் திருப்மபாம்'' என்ைனர்.  

அப்மபாது மமாமே இேத்ைத்னை எடுத்து மக்கள் மமல் சைளித்து, 

``இவ்வனனத்து வார்த்னைக்குமிணங்க, ஆண்டவர் உங்கமைாடு 

சேய்துள்ை உடன்படிக்னகயின் இேத்ைம் இமைா'' என்ைார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

 

 

  

 

பதிலுகரப் பாடல்             திபா: 116: 12-13. 15-16. 17-18 (பல்ைவி: 13) 

 

பல்ைவி: மீட்பின் கிண்ணத்கதக் ககயில் எடுத்து, ஆண்டவர்  

          சபயகரத் சதாழுதிடுளவன். 

 

12 ஆண்டவர் எனக்குச் சேய்ை எல்லா நன்னமகளுக்காகவும் நான் 

        அவருக்கு என்ன னகம்மாறு சேய்மவன்?  



13  மீட்பின் கிண்ணத்னைக் னகயில் எடுத்து, ஆண்டவேது சபயனேத் 

சைாழுமவன்.                                                                              பல்ைவி……. 

 

15 ஆண்டவர்ைம் அன்பர்களின் ோவு அவேது பார்னவயில் மிக  

      மதிப்புக்குரியது.  

16  ஆண்டவமே! நான் உண்னமயாகமவ உம் ஊழியன்; நான் உம்  

      பணியாள்; உம் அடியாளின் மகன்; என் கட்டுகனை நீர் அவிழ்த்து  

       விட்டீர்.                                                                                   பல்ைவி…. 

 

17  நான் உமக்கு நன்றிப் பலி சேலுத்துமவன்; ஆண்டவோகிய உம் 

         சபயனேத் சைாழுமவன்;  

18  இப்சபாழுமை உம் மக்கள் அனனவரின் முன்னினலயில்  

      ஆண்டவமே! உமக்கு என் சபாருத்ைனனகனை நினைமவற்றுமவன்.  

பல்ைவி…. 

 

  

இரண்டாம் வாெகம் 

 

கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம் மனச்ொன்கை தூய்கமப்படுத்துகிைது! 

எபிளரயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாெகம்   9: 11-15 

ேமகாைேர் ேமகாைரிகமை,  

கிறிஸ்து ைனலனமக் குருவாக வந்துள்ைார். அவர் அருளும் நலன்கள் 

இப்மபாது நமக்குக் கினடத்துள்ைன. அவர் திருப்பணி சேய்யும் கூடாேம் 

முன்னனை விட மமலானது, நினைவுமிக்கது. அது மனிைர் னகயால் 

அனமக்கப்பட்டது அல்ல; அைாவது, பனடக்கப்பட்ட இவ்வுலனகச் 

ோர்ந்ைது அல்ல. அவர் பலியாகப் பனடத்ை இேத்ைம் சவள்ைாட்டுக் 

கிடாய்கள், கன்றுக்குட்டிகள் ஆகியவற்றின் இேத்ைம் அல்ல, அவேது 

சோந்ை இேத்ைமம. அவர் ஒமே ஒரு முனை தூயகத்திற்குள் சேன்று 

எக்காலத்திற்குசமன அனைப் பனடத்து நமக்கு என்றுமுள்ை மீட்புக் 

கினடக்கும்படி சேய்ைார்.  



சவள்ைாட்டுக் கிடாய்கள், கானைகள் இவற்றின் இேத்ைமும் 

கிடாரியின் ோம்பலும் தீட்டுப்பட்டவர்கள் மீது சைளிக்கப்படும்மபாது, 

ேடங்கு முனைப்படி அவர்கள் தூய்னம சபறுகிைார்கள். ஆனால் 

கிறிஸ்துவின் இேத்ைம், வாழும் கடவுளுக்கு நாம் வழிபாடு சேய்யுமாறு, 

ோவுக்கு அனைத்துச் சேல்லும் சேயல்களிலிருந்து நம் மனச்ோன்னை 

எத்துனண மிகுதியாய்த் தூய்னமப்படுத்துகிைது!  

ஏசனனில் என்றுமுள்ை தூய ஆவியினால் ைம்னமத்ைாமம 

கடவுளுக்கு மாேற்ை பலியாகக் சகாடுத்ைவர் அவமே. இவ்வாறு அவர் 

புதிய உடன்படிக்னகயின் இனணப்பாைோய் இருக்கிைார். கடவுைால் 

அனைக்கப்பட்டவர்கள் அவோல் வாக்களிக்கப்பட்ட, என்றும் நினலக்கும் 

உரினமப்மபற்னைப் சபறுவைற்சகன்று இந்ை உடன்படிக்னக உண்டானது. 

இது ஒரு ோவின்மூலம் ஏற்படுத்ைப்பட்டது. இந்ைச் ோவு முந்திய 

உடன்படிக்னகனய மீறிச் சேய்ை குற்ைங்களிலிருந்து மீட்பளிக்கிைது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகைவா உமக்கு  நன்றி. 

 

 

சதாடர் பாடல் 

 

 

1  சீமயாமன, உன் மீட்பனேப் புகழ்வாய்,  

கீைமும் பாடலும் இனேத்மை  

 உந்ைன் ஆயனே, ைனலவனேப் புகழ்வாமய. 

 

2 எல்லாப் புகழும் கடந்ைவர் அவமே;  

இயலாது உன்னால் அவனேப் புகை,  

இயன்ை மட்டும் துணிந்திடுவாமய. 

 



3 உயிர்மிகு அப்பம் உயிர்ைரும் உணவாம்  

மபாற்றுைற்குரிய இப்மபருண்னம  

இன்று சிந்ைனனக்கு ஏற்ை சபாருமை. 

 

4 தூய விருந்தின் பந்தியில் அன்று  

பன்னிரு மோைேர் கூட்ட மைற்மக  

கினடத்ை உணவிது; ஐயமம யில்னல. 

 

5 ஆர்ப்பரிப் புடமன இனினமயும் கலந்ை  

நினைபுகழ்க் கீைம் ஒலிப்பமைா டன்றி  

மகிழ்வும் மனதில் சபருகிடல் ைகுமம. 

 

6 சபருஞ்சிைப்பான திருவிைா இன்மை  

இத்திரு விருந்னை முைன் முைலாக  

நிறுவிய நானை நினனவுகூர்கின்மைாம். 

 

7 புதிய மபேேேரின் இத்திருப் பந்தியில்  

புதிய ஏற்பாட்டின் புதுத்ைனிப் பாஸ்கா  

பனைய பாஸ்கானவ முடிவுைச் சேய்யும். 

 

8 புதுனம பைனமனயப் மபாக்குைல் காணீர்,  

உண்னம நிைனல ஓட்டுைல் காணீர்  

ஒளிமயா இேனவ ஒழித்ைல் காணீர். 

 

9 திருவிருந்ைைனில் நினைமவற்றியனைத்  

ைம் நினனவாகச் சீடரும் சேய்யக்  

கட்டனை ைந்ைார் கிறிஸ்து சபருமான். 



10 திருக் கட்டனையால் அறிவுனே சபற்று  

அப்பமும் இேேமும் மீட்புக்குரிய  

பலிப் சபாருைாக அர்ச்சிக்கின்மைாம். 

 

11 அப்பம் மாறி அவர் ஊன் ஆவதும்,  

இேேமது மாறி இேத்ைமாவதும்  

கிறிஸ்துவர்க் கருளிய உண்னமயாமம. 

 

12 புலனனயும் அறினவயும் முற்றும் கடந்து,  

இயற்னக முனைனமக் கப்பால், உள்ைத்னை  

உறுதிமயா மடற்கும் உயிர்விசு வாேம். 

 

13 அப்பமும் இேேமும் குணங்களில் மவைாய்  

அவற்றின் மைாற்ைம் மட்டுமம யிருக்க  

அற்புை உட்சபாருள் மனைவாய் உள்ைமை. 

 

14 ஊமன உணவு, இேத்ைமம பானம்  

இருவிை குணங்கள் ஒவ்சவான் றுள்ளும்  

கிறிஸ்து முழுவதும் உண்சடனக் சகாள்வீர். 

 

15 உண்பவர் அவனேப் பிய்ப்பதுமில்னல.  

உனடப்பதுமில்னல, பிரிப்பதுமில்னல.  

அவனே முழுைாய் உண்கின் ைனமே. 

 

16 உண்பவர் ஒருவமோ, ஆயிேம் மபமோ,  

ஒருவர் உண்பனைமய அனனவரும் உண்பர்;  

உண்பைால் என்றுமம தீர்வதுமில்னல. 

 



17 நல்லவர் உண்பர், தீயரும் உண்பர்  

அைனால் அவர் சபறும் பயன் சவவ்மவைாம்  

முன்னவர் வாழ்வார், பின்னவர் அழிவார். 

 

18 நல்மலார் வாழ்வார், தீமயார் அழிவார்:  

உணசவான்ைாயினும் எத்துனண மவைாம்  

பயன்வினைத் திடுசமனப் பகுத்துணர் வாமய. 

 

19 அப்ப மைனனப் பிட்ட பின்னரும்  

முழுனமயில் எதுமவா அதுமவ பகுதியில்  

உைைாம், அறிந்திடு, ஐயமம மவண்டா. 

 

20 உட்சபாருள் பிைவு படுவமை யில்னல;  

குணத்தில் மட்டும் பிடப்படுமம  

அவேது நினலயும் உருவும் குனையா. 

 

21 வானவர் உணவிமைா வழிநடப் மபார்க்கும்  

உணவா யிற்மை; மக்களின் உணனவ  

நாய்கட் சகறிைல் நலமா காமை. 

 

22 ஈோக் பலியிலும் பாஸ்கா மறியிலும்  

நம் முன்மனார்க்குத் ைந்ை மன்னாவிலும்  

இந்ைப் பலியின் முன்குறி காண்பீர். 

 

23 நல்ல ஆயமன, உண்னம உணமவ,  

மயசுமவ, எம்மமல் இேங்கிடு வீமே,  

எமக்குநல் அமுமை ஊட்டிடுவீமே. 

 



24 நும்திரு மந்னை எம்னமக் காத்து,  

நித்திய வாழ்வினர் வாழும் நாட்டில்  

நலன்கள் அனனத்தும் காணச் சேய்வீர். 

 

25 அனனத்தும் அறிமவாய், அனனத்தும் வல்மலாய்,  

மாந்ைர்க் கிங்கு உணவினனத் ைருமவாய்,  

அங்கும் பந்தியில் அமேச் சேய்வாய். 

 

26 அமர்ந்து நும்முடன் பங்கினனக் சகாள்ைவும்,  

வான்திருக் கூட்டத்தின் நட்பினோகவும்,  

அருள்வீர், ஆசமன், அல்மலலூயா 

 

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி             ளயாவா 6: 51-52 

 

அல்ளைலூயா, அல்ளைலூயா! விண்ணகத்திலிருந்து இைங்கி வந்த வாழ்வு 

தரும் உணவு நாளன. இந்த உணகவ எவராவது உண்டால் அவர் என்றுளம 

வாழ்வார், என்கிைார் ஆண்டவர். அல்ளைலூயா. 

 

 

  

 

நற்செய்தி வாெகம் 

இது எனது உடல்; இது எனது உடன்படிக்ககயின் இரத்தம். 

✠ மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாெகம்   14: 12-16, 22-26 

புளிப்பற்ை அப்ப விைாவின் முைல் நாள் வந்ைது. பாஸ்கா ஆட்டுக் 

குட்டினயப் பலியிடும் அந்நாளிமல இமயசுவின் சீடர், ``நீர் பாஸ்கா 

விருந்துண்ண நாங்கள் எங்மக சேன்று ஏற்பாடு சேய்ய மவண்டும் என 

விரும்புகிறீர்?'' என்று மகட்டார்கள்.  



அவர் பின்வருமாறு கூறி, ைம் சீடருள் இருவனே அனுப்பினார்: 

``நீங்கள் புைப்பட்டு நகருக்குள் சேல்லுங்கள். மண்குடத்தில் ைண்ணீர் 

சுமந்து சகாண்டு ஓர் ஆள் உங்களுக்கு எதிமே வருவார். அவர் பின்மன 

சேல்லுங்கள். அவர் எந்ை வீட்டுக்குச் சேல்கிைாமோ, அந்ை வீட்டின் 

உரினமயாைரிடம், `` `நான் என் சீடர்கமைாடு பாஸ்கா விருந்து 

உண்பைற்கான என் அனை எங்மக?' என்று மபாைகர் மகட்கச் சோன்னார் 

எனக் கூறுங்கள். அவர் மமல் மாடியில் ஒரு சபரிய அனைனயக் 

காட்டுவார். அது மைனவயான வேதிகமைாடு ையார் நினலயில் இருக்கும். 

அங்மக நமக்கு ஏற்பாடு சேய்யுங்கள்.'' சீடர்கள் சேன்று, நகனே அனடந்து, 

ைங்களுக்கு அவர் சோல்லியவாமை அனனத்னையும் கண்டு பாஸ்கா 

விருந்துக்கு ஏற்பாடு சேய்ைார்கள். 

அவர்கள் உண்டுசகாண்டிருந்ைசபாழுது அவர் அப்பத்னை எடுத்து, 

கடவுனைப் மபாற்றி அனைப் பிட்டு, அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, ``இனைப் 

சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள்; இது எனது உடல்'' என்ைார். பின்பு அவர் 

கிண்ணத்னை எடுத்துக் கடவுளுக்கு நன்றி சேலுத்தி அவர்களுக்குக் 

சகாடுத்ைார். அனனவரும் அதிலிருந்து பருகினர். அப்சபாழுது அவர் 

அவர்களிடம், ``இது எனது உடன்படிக்னகயின் இேத்ைம்; பலருக்காகச் 

சிந்ைப்படும் இேத்ைம். இனிமமல் இனையாட்சி வரும் அந்நாளில்ைான் 

நான் திோட்னேப் பை இேேத்னைக் குடிப்மபன்; அதுவனே ஒருமபாதும் 

குடிக்க மாட்மடன் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சோல்கிமைன்'' என்ைார்.  

அவர்கள் புகழ்ப் பாடல் பாடிவிட்டு ஒலிவ மனலக்குச் சேன்ைார்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. 

கிறிஸ்துளவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 



  

 


