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இரண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

 

தொழ்ந்த மரத்தத ஓங்கச் பசய்துள்ளேன். 

இதைவொக்கினர் எளசக்கிளேல் நூலிலிருந்து வொசகம்         17: 22-24 

  தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ:  உயர்ந்த வேதுரு 

மரத்தின் நுனிக்கிலை ஒன்லை எடுத்து நாவே நடுவவன். இைங்கோழுந்து 

ஒன்லை அதன் நுனிக் கோப்புேளிலிருந்து கோய்து, ஓங்கி உயர்ந்தகதாரு 

மலை வமல் நான் நடுவவன். 

      
 இஸ்ரவயலின் மலையுச்சியில் நான் அலத நடுவவன். அது கிலைத்து, 

ேனி தந்து, சிைந்த வேதுரு மரமாேத் திேழும். அலேத்து வலேப் 

பைலவேளும் அதலேத் தம் உலைவிடமாேக் கோள்ளும். அதன் 

கிலைேளின் நிழல்ேளில் அலவ வந்து தங்கும்.
 

     
 ஆண்டவராகிய நான் ஓங்கிய மரத்லதத் தாழ்த்தி, தாழ்ந்த மரத்லத 

ஓங்ேச் கெய்துள்வைன் என்றும், பசுலமயாே மரத்லத உைரச் கெய்து, 

உைர்ந்த மரத்லதத் தலழக்ேச் கெய்துள்வைன் என்றும், அப்வபாது 

வயல்கவளி மரங்ேகைல்ைாம் அறிந்து கோள்ளும். ஆண்டவராகிய நாவே 

உலரத்துள்வைன்: நான் கெய்து ோட்டுவவன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 



இதைவொ உமக்கு  நன்றி. 

 

 திலுதரப்  ொடல்                 தி ொ:92:1-2.12-13.14-15  ( ல்லவி: 1b கொண்க) 

 

 ல்லவி:                   உமது ப ேதரப்   ொடுவது உன்னதளர நன்று. 

1  ஆண்டவருக்கு நன்றியுலரப்பது நன்று; உன்ேதவர! உமது 

கபயலரப் புேழ்ந்து பாடுவது நன்று. 

2 ோலையில் உமது வபரன்லபயும் இரவில் உமது வாக்குப் 

பிைழாலமலயயும் எடுத்துலரப்பது நன்று.     ...........  ல்லவி 

 

12 வநர்லமயாைர் வபரீச்லெ மரகமேச் கெழித்வதாங்குவர்;  

          கைபவோனின் வேதுரு மரகமேத் தலழத்து வைர்வர். 

   13  ஆண்டவரின் இல்ைத்தில் நடப்பட்வடார் நம் ேடவுளின் வோவில்  

        முற்ைங்ேளில் கெழித்வதாங்குவர்.               ............  ல்லவி 

   

   14  அவர்ேள் முதிர் வயதிலும் ேனி தருவர்; என்றும் கெழுலமயும்  

        பசுலமயுமாய் இருப்பர்; 

  15  'ஆண்டவர் வநர்லமயுள்ைவர்; அவவர என் பாலை; அவரிடம் அநீதி  

        ஏதுமில்லை' என்று அறிவிப்பர்.                 ............  ல்லவி 

 

இரண்டொம் வொசகம் 

நொம் இவ்வுடலில் குடியிருந்தொலும் குடிப ேர்ந்தொலும் அவருக்கு 

உகந்தவரொய் இருப் ளத நம் ளநொக்கம். 



திருத்தூதர்  வுல் பகொரிந்திேருக்கு எழுதிே இரண்டொம் திருமுகத்திலிருந்து  

வொசகம்                                                                                  5: 6-10 

ெவோதரர் ெவோதரிேவை,  

       நாங்ேள் எப்வபாதும் துணிவுடன் இருக்கிவைாம். இவ்வுடலில் 

குடியிருக்கும் வலரயில் நாம் ஆண்டவரிடமிருந்து அேன்று இருக்கிவைாம் 

என்பது நமக்குத் கதரியும்.
 
நாம் ோண்பவற்றின் அடிப்பலடயில் அல்ை, 

நம்பிக்லேயின் அடிப்பலடயிவைவய வாழ்கிவைாம்.
 

 நாம் துணிவுடன் 

இருக்கிவைாம். இவ்வுடலை விட்டேன்று ஆண்டவவராடு குடியிருக்ேவவ 

விரும்புகிவைாம்.
 

       
எேவவ நாம் இவ்வுடலில் குடியிருந்தாலும் அதிலிருந்து 

குடிகபயர்ந்தாலும் அவருக்கு உேந்தவராயிருப்பவத நம் 

வநாக்ேம்.
 
 ஏகேனில் நாம் அலேவருவம கிறிஸ்துவின் நடுவர் இருக்லே 

முன்பாே நின்ைாே வவண்டும். அப்வபாது உடவைாடு வாழ்ந்தவபாது நாம் 

கெய்த நன்லம தீலமக்குக் லேம்மாறுகபற்றுக் கோள்ளுமாறு 

ஒவ்கவாருவரின் கெயல்ேளும் கவளிப்படும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வொக்கு. 

இதைவொ உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி                 

அல்ளலலூேொ, அல்ளலலூேொ! இதைவொக்கு வித்தொகும்; கிறிஸ்துளவ 

விததப் வர்; அவதரக் கண்டதடகிைவன் என்பைன்றும் 

நிதலத்திருப் ொன். அல்ளலலூேொ. 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 



எல்லொ விததகதேயும்விடச் சிறிேது. எல்லொச் பசடிகதேயும் விடப் 

ப ரிதொகிைது. 

 ⃰ மொற்கு எழுதிே நற்பசய்தியிலிருந்து வொசகம்                 4: 26-34 

அக்ோைத்தில் 

          இவயசு மக்ேள் கூட்டத்லத வநாக்கிக் கூறியது: "இலையாட்சிலயப் 

பின்வரும் நிேழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடைாம்:
 

 நிைத்தில் ஒருவர் விலதக்கிைார். 

அவர் எதுவும் கெய்யாமவை நாள்ேள் நேர்ந்து கெல்கின்ைே. அவருக்குத் 

கதரியாமல் விலத முலைத்து வைருகிைது. முதலில் தளிர், பின்பு ேதிர், 

அதன் பின் ேதிர் நிலைய தானியம் என்று நிைம் தாோேவவ விலைச்ெல் 

அளிக்கிைது. பயிர் விலைந்ததும் அவர் அரிவாவைாடு புைப்படுகிைார்; 

ஏகேனில் அறுவலடக் ோைம் வந்துவிட்டது" என்று கூறிோர். 

வமலும் அவர், " இலையாட்சிலய எதற்கு ஒப்பிடைாம்? அல்ைது 

எந்த உவலமயால் அலத எடுத்துச் கொல்ைைாம்? அது ேடுகு விலதக்கு 

ஒப்பாகும். அது நிைத்தில் விலதக்ேப் படும்கபாழுது உைகிலுள்ை எல்ைா 

விலதேலையும்விடச் சிறியது.  அது விலதக்ேப்பட்டபின் 

முலைத்கதழுந்து எல்ைாச் கெடிேலையும் விடப் கபரிதாகி, வாேத்துப் 

பைலவேள் அதன் நிழலில் தங்ேக் கூடிய அைவுக்குப் கபருங்கிலைேள் 

விடும்"என்று கூறிோர். 

அவர்ேைது வேட்டறியும் திைலமக்கு ஏற்ப, அவர் இத்தலேய பை 

உவலமேைால் இலைவார்த்லதலய அவர்ேளுக்கு எடுத்துலரத்து 

வந்தார். உவலமேள் இன்றி அவர் அவர்ேவைாடு வபெவில்லை. ஆோல் 

தனிலமயாே இருந்தவபாது தம் சீடருக்கு அலேத்லதயும் விைக்கிச் 

கொன்ோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துளவ உமக்கு புகழ் 
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