
11.03.2018 - தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் சினமும் இரக்கமும் மக்கள் நாடுகடத்தப்படுத்தலிலும், 

அவர்கள் மீட்கப் பபறுவதிலும் பவளியாகின்றன. 

குறிப்பபடு  இரண்டாம்  நூலிலிருந்து  வாசகம்   36: 14-16, 19-23 

அந்நாட்களில் 

 குருக்களின் தலைவர்களும், மக்களும் வவற்றினத்தாரின் அலனத்து 

அருவருப்புகலையும் ததாடர்ந்து தெய்து, உண்லமயற்றவர்கைாய், 

ஆண்டவர் தமக்காக எருெவைமில் தூய்லமயாக்கியிருந்த திருக்வகாவிலை 

வமலும் தீட்டுப்படுத்தினர். அவர்கள் மூதாலதயரின் கடவுைாம் 

ஆண்டவர் தம் மக்களின்மீதும், தம் உலறவிடத்தின்மீதும் இரக்கம் 

தகாண்டு, தம் தூதர்கலை மீண்டும் மீண்டும் அவர்களிடம் அனுப்பினார். 

ஆனால் அவர்கள் கடவுளின் தூதர்கலை ஏைனம் தெய்து, அவர்தம் 

வார்த்லதகலைப் புறக்கணித்து, அவர்தம் இலறவாக்கினர்கலை 

இழித்துலரத்தனர். ஆதைால், அவர்கள் தப்பமுடியாத அைவுக்கு 

ஆண்டவரது சினம் அவர்கள்வமல் கனன்தறழுந்தது.  

அவர்கைது எதிரிகள் கடவுளின் இல்ைத்லத எரித்து, எருெவைமின் 

மதில்கலைத் தகர்த்தனர்; அங்கிருந்த அலனத்து அரண்மலனகலையும் 

தீக்கிலரயாக்கி, விலையுயர்ந்த தபாருள்கள் அலனத்லதயும் அழித்தனர். 



வமலும் அவன் வாளுக்குத் தப்பியவர்கலைப் பாபிவைானுக்கு நாடு 

கடத்தினான்; பாரசீக அரசு எழும்பும்வலர அங்வக, அவர்கள் அவனுக்கும் 

அவன் புதல்வர்களுக்கும் அடிலமகைாக இருந்தனர். நாடு ஓய்வு 

நாள்கலைக் கலடப்பிடிக்காததால், எழுபது ஆண்டுகள் பாழாய்க் 

கிடக்கும் என்று எவரமியா உலரத்த ஆண்டவரின் வாய்தமாழிகள் 

இவ்வாறு நிலறவவறின.  

பாரசீக மன்னன் லெரசு ஆட்சியின் முதல் ஆண்டில், எவரமியா 

உலரத்த ஆண்டவரின் வாய்தமாழிகள் நிலறவவறும்வண்ணம், 

ஆண்டவர் அவனது மனத்லதத் தூண்டி எழுப்பினார். எனவவ அவன் 

தனது நாடு முழுவ தற்கும் மடல் வலரந்து அறிவித்தது யாததனில், 'பாரசீக 

மன்னராகிய லெரசு என்னும் யாம் கூறுவது இதுவவ: விண்ணகக் 

கடவுைாம் ஆண்டவர் மண்ணக அரசுகள் எல்ைாவற்லறயும் எனக்கு 

அளித்துள்ைார். வமலும் யூதாவிலுள்ை எருெவைமில் அவருக்குத் 

திருக்வகாவில் எழுப்புமாறு எனக்குப் பணித்துள்ைார். எனவவ, 

அவருலடய மக்கைாக இருப்பவர் அங்கு தெல்ைட்டும்! கடவுைாம் 

ஆண்டவர் உங்கவைாடு இருப்பாராக!' 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்   தி பா 137: 1-2. 3. 4-5. 6   (பல்லவி :6a ) 

பல்லவி:  உன்னன நான் நினனயாவிடில், என் நா பமல்வாபயாடு 

ஒட்டிக்பகாள்வதாக! 

1 பாபிபலானின் ஆறுகள் அருபக அமர்ந்து, நாங்கள் சீபயானன 

நினனத்து அழுபதாம்.  

2 அங்கிருந்த அலரிச் பசடிகள்மீது எங்கள் யாழ்கனை மாட்டி 

னவத்பதாம்.        (பல்லவி…..)  



 

3 ஏபனனில், அங்கு எங்கனைச் சினறயாக்கிபனார் எங்கனைப் 

பாடும்படி பகட்டனர்; எங்கனைக் கடத்திச் பசன்பறார் எங்கனை 

மகிழ்ச்சிப்பா இனசக்குமாறு பகட்டனர். 'சீபயானின் பாடல்கனை 

எங்களுக்குப்  பாடிக்காட்டுங்கள்' என்றனர்.  (பல்லவி……)  

 

4 ஆண்டவருக்கு உரித்தாக்கும் பாடனல அன்னிய நாட்டில் 

எங்ஙனம்  பாடுபவாம்?  

5 எருசபலபம! நான் உன்னன மறந்தால் என் வலக்னக சூம்பிப்  

பபாவதாக!       (பல்லவி…..)  

 

6 உன்னன நான் நினனயாவிடில், எனது மகிழ்ச்சியின் மகுடமாக 

நான் எருசபலனமக் கருதாவிடில், என் நா பமல்வாபயாடு ஒட்டிக் 

பகாள்வதாக!      (பல்லவி…..) 

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

குற்றங்களின் காரணமாய் இறந்தவர்கைாயிருந்த நீங்கள் 

மீட்கப்பட்டிருப்பது அந்த அருைாபலபய. 

பவுல் எபபசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்  2: 4-10 

 

ெவகாதர  ெவகாதரிகவை,  

கடவுள் மிகுந்த இரக்கம் உலடயவர். அவர் நம்மீது மிகுந்த அன்பு 

தகாண்டுள்ைார். குற்றங்களின் காரணமாய் இறந்தவர்கைாயிருந்த நாம் 

அவ்வன்பின்மூைம் இலணந்து உயிர்தபறச் தெய்தார். நீங்கள் 

மீட்கப்பட்டிருப்பது அந்த அருைாவைவய.  இவயசு கிறிஸ்துவவாடு 

இலணந்த நிலையில் நாம் அவவராடு உயிர்த்ததழவும் விண்ணுைகில் 



அவவராடு அமரவும் தெய்தார்.  கிறிஸ்து இவயசு வழியாகக் கடவுள் 

நமக்குச் தெய்த நன்லமலயயும் அவரது ஒப்புயர்வற்ற அருள் வைத்லதயும் 

இனிவரும் காைங்களிலும் எடுத்துக் காட்டுவதற்காகவவ இவ்வாறு 

தெய்தார்.  

நீங்கள் அந்த அருைாவைவய நம்பிக்லகயின் வழியாக 

மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். இது உங்கள் தெயல்  அல்ை; 

மாறாக இது கடவுளின் தகாலட. இதுமனிதச் தெயல்கைால் ஆனது அல்ை

.எனவவ எவரும் தபருலம பாராட்ட இயைாது.ஏதனனில் நாம் கடவுளின்

 லகவவலைப்பாடு; நற்தெயல்கள் புரிவதற்தகன்வற கிறிஸ்து 

இவயசுவழியாய்ப் பலடக்கப்பட்டிருக் கிவறாம். இவ்வாறு நற்தெயல்கள் 

புரிந்து வாழும்படி கடவுள் முன்கூட்டிவய ஏற்பாடு தெய்திருக்கிறார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்      பயாவா 3: 16 

தம் ஒபர மகன் மீது நம்பிக்னக பகாள்ளும் எவரும் அழியாமல் 

நினலவாழ்வு  பபரும் பபாருட்டு அந்த மகனனபய அளிக்கும் அைவுக்குக் 

கடவுள் உலகின்பமல் அன்புகூர்ந்தார். 

 

 

 

 

ew;nra;jp thrfk; 



தம் மகன் வழியாக உலனக மீட்கபவ கடவுள் அவனர உலகிற்கு 

அனுப்பினார் 

.✠ பயாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   3: 14-21 

அக்காைத்தில் 

இவயசு நிக்கவதமுக்கு கூறியது: "பாலைநிைத்தில் வமாவெயால் 

பாம்பு உயர்த்தப்பட்டதுவபாை மானிடமகனும் உயர்த்தப்பட 

வவண்டும்.  அப்வபாது அவரிடம் நம்பிக்லக தகாள்ளும் அலனவரும் 

நிலைவாழ்வு தபறுவர்.  தம் ஒவர மகன்மீது நம்பிக்லக தகாள்ளும் எவரும் 

அழியாமல் நிலைவாழ்வு தபறும்தபாருட்டு அந்த மகலனவய அளிக்கும் 

அைவுக்குக் கடவுள் உைகின்வமல் அன்பு கூர்ந்தார்.  உைகிற்குத் 

தண்டலனத் தீர்ப்பளிக்க அல்ை, தம் மகன்வழியாக அலத மீட்கவவ 

கடவுள் அவலர உைகிற்கு அனுப்பினார்.  அவர்மீது நம்பிக்லக 

தகாள்வவார் தண்டலனத் தீர்ப்புக்கு ஆைாவதில்லை; ஆனால் நம்பிக்லக 

தகாள்ைாவதார் ஏற்தகனவவ தீர்ப்புப் தபற்றுவிட்டனர்.  

ஏதனனில் அவர்கள் கடவுளின் ஒவர மகனிடம் நம்பிக்லக 

தகாள்ைவில்லை. ஒளி உைகிற்கு வந்திருந்தும் தம் தெயல்கள் தீயனவாய் 

இருந்ததால் மனிதர் ஒளிலயவிட இருலைவய விரும்பினர். இதில்தான் 

அவர்களுக்கு எதிரான தண்டலனத் தீர்ப்பு அடங்கியுள்ைது. தீங்கு தெய்யும் 

அலனவரும் ஒளிலய தவறுக்கின்றனர். தங்கள் தீச்தெயல்கள் 

தவளியாகிவிடும்என அஞ்சி அவர்கள் ஒளியிடம் வருவதில்லை.             

உண்லமக்வகற்பவாழ்பவர்கள் ஒளியிடம் வருகிறார்கள். இதனால் 

அவர்கள் தெய்யும் அலனத்லதயும் கடவுவைாடு இலணந்வத 

தெய்கிறார்கள் என்பது தவளியாகும்." 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 


