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 இரண்டாம் ஆண்டு 

முதலாம்  வாசகம் 

எங்கள் கண்கள் முன்பாக, இணேசு ணேணல எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்         1: 1-11 

தெய ோபில் அவர்கயே, இய சு ெோம் தெரிந்து தகோண்ட 

திருத்தூெர்களுக்கு அவர்கள் தூ  ஆவியின் துணைய ோடு 

தெய் யவண்டி வற்ணைக் குறித்து அறிவுறுத்தி பின் 

விண்யைற்ைமணடந்ெோர். விண்யைற்ைமணடந்ெ நோள்வணை அவர் 

தெய்ெணவ, கற்பித்ெணவ  ோவற்ணையும் குறித்து எனது முெலோம் நூலில் 



நோன் எழுதியனன். இய சு துன்புற்று இைந்ெபின்பு நோற்பது நோள்கேோக 

அவர்களுக்குத் யெோன்றி, இணை ோட்சிண ப் பற்றிக் கற்பித்ெோர்; பல 

தெளிவோன ெோன்றுகேோல் ெோம் உயியைோடு இருப்பணெக் கோண்பித்ெோர்.  

அவர்கயேோடு யெர்ந்து உண்ணும்யபோது அவர்களிடம்,  “நீங்கள் 

எருெயலணம விட்டு நீங்கயவண்டோம். என்னிடமிருந்து யகட்டறிந்ெ 

ெந்ணெயின் வோக்குறுதி நிணையவைக் கோத்திருங்கள். ய ோவோன் ெண்ணீைோல் 

திருமுழுக்குக் தகோடுத்ெோர். நீங்கயேோ இன்னும் சில நோட்களில் தூ  

ஆவி ோல் திருமுழுக்கு தபறுவீர்கள்” என்று கூறினோர்.  

பின்பு அங்யக கூடியிருந்ெவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவயை, 

இஸ்ைோய லுக்கு ஆட்சியுரிணமண  மீண்டும் தபற்றுத்ெரும் கோலம் 

இதுெோயனோ?” என்று யகட்டோர்கள். அெற்கு அவர்,  “என் ெந்ணெ ெம் 

அதிகோைத்ெோல் குறித்து ணவத்துள்ே யநைங்கணேயும் கோலங்கணேயும் 

அறிவது உங்களுக்கு உரி து அல்ல;ஆனோல் தூ  ஆவி உங்களிடம் 

வரும்யபோது நீங்கள் கடவுேது வல்லணமண ப் தபற்று எருெயலமிலும் 

யூயெ ோ, ெமோரி ோ முழுவதிலும் உலகின் கணடத ல்ணலவணைக்கும் 

எனக்குச் ெோட்சிகேோய் இருப்பீர்கள்” என்ைோர். 

இவற்ணைச் தெோன்னபின்பு, அவர்கள் கண்கள் முன்போக அவர் 

யமயல எடுத்துக்தகோள்ேப்பட்டோர். யமகம் ஒன்று அவணை எடுத்துச் 

தென்று அவர்கள் போர்ணவயிலிருந்து மணைத்துவிட்டது. அவர் 

தெல்லும்யபோது அவர்கள் வோனத்ணெ அண்ைோந்து போர்த்துக் தகோண்யட 

இருந்ெோர்கள். அப்யபோது தவண்ணுணட அணிந்ெ இருவர் யெோன்றி, 

“கலியல யை, நீங்கள் ஏன் வோனத்ணெப் போர்த்துக் தகோண்யட நிற்கிறீர்கள்? 

இந்ெ இய சு உங்களிடமிருந்து விண்யைற்ைமணடந்ெணெக் 

கண்டீர்கேல்லவோ? அவ்வோயை அவர் மீண்டும் வருவோர்” என்ைனர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உேக்கு நன்றி. 

 



பதிலுறரப் பாடல்      திபா 47:    1-2. 5-6. 7-8 (பல்லவி: 5b)  

பல்லவி:         எக்காளம் முழங்கிடணவ உேணர ஏறுகின்ைார் ஆண்டவர். 

அல்லது:     அல்ணலலூோ.  

1 மக்களினங்களே, களிப்புடன் ககககொட்டுங்கள்; ஆர்ப்பரித்துக் 

கடவுகேப் புகழ்ந்து பொடுங்கள். 

2 ஏகனனில், உன்னதரொகிய ஆண்டவர் அஞ்சுதற்கு உரியவர்; 

உலககனத்கதயும் ஆளும் மொளவந்தர் அவளர. ெல்லவி…… 

 

5 ஆரவொர ஒலியிகடளய பவனி கெல்கின்றொர் கடவுள்; எக்கொேம் 

முழங்கிடளவ உயளர ஏறுகின்றொர் ஆண்டவர். 

6 பொடுங்கள்; கடவுளுக்குப் புகழ் பொடுங்கள்; பொடுங்கள், நம் 

அரெருக்குப் புகழ் பொடுங்கள்.    ெல்லவி…… 

 

7 ஏகனனில், கடவுளே அகனத்து உலகின் ளவந்தர்; அருட்பொ 

கதொடுத்துப் புகழ் பொடுங்கள். 

8 கடவுள் பிறஇனத்தொர்மீது ஆட்சி கெய்கின்றொர்; அவர்தம் திரு 

அரியகையில் வீற்றிருக்கின்றொர்.    ெல்லவி…… 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துவிடம் காணப்ெட்ட நிறைறைப் பெரும் அளவுக்கு நாம் 

முதிர்ச்சியறடவைாம். 

திருத்தூதர் ெவுல் எவெசியருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

        4: 1-13 

ெளகொதரர் ெளகொதரிகளே, 

ஆண்டவர் கபொருட்டு ககதியொக இருக்கும் நொன் உங்ககேக் ககஞ்சிக் 

ளகட்கிளறன்; நீங்கள் கபற்றுக்ககொண்ட அகழப்புக்கு ஏற்ப வொழுங்கள். 



முழு மனத்தொழ்கமளயொடும் கனிளவொடும் கபொறுகமளயொடும் 

ஒருவகரகயொருவர் அன்புடன் தொங்கி, அகமதியுடன் இகைந்து 

வொழ்ந்து, தூய ஆவி அருளும் ஒருகமப்பொட்கடக் கொத்துக்ககொள்ே முழு 

முயற்சி கெய்யுங்கள். நீங்கள் ஒளர எதிர்ளநொக்கு ககொண்டு வொழ 

அகழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஒளர எதிர்ளநொக்கு இருப்பதுளபொல, உடலும் 

ஒன்ளற; தூய ஆவியும் ஒன்ளற. அவ்வொளற ஆண்டவர் ஒருவளர; நொம் 

ககொண்டுள்ே நம்பிக்கக ஒன்ளற; திருமுழுக்கு ஒன்ளற. எல்லொருக்கும் 

கடவுளும் தந்கதயுமொனவர் ஒருவளர; அவர் எல்லொருக்கும் ளமலொனவர்; 

எல்லொர் மூலமொகவும் கெயலொற்றுபவர்; எல்லொருக்குள்ளும் இருப்பவர். 

கிறிஸ்து ககொடுக்க விரும்பும் அேவுக்ளகற்ப நம் 

ஒவ்கவொருவருக்கும் அருள் அளிக்கப்பட்டுள்ேது. ஆககயொல்தொன், 

“அவர் உயளர ஏறிச் கென்றொர்; அப்ளபொது, சிகறப்பட்ட ககதிககே 

இழுத்துச் கென்றொர்; மனிதருக்குப் பரிசுககே வழங்கினொர்” என்று 

மகறநூல் கூறுகிறது. 

“ஏறிச் கென்றொர்” என்பதனொல் அதன் முன்பு மண்ணுலகின் கீழொன 

பகுதிகளுக்கு அவர் இறங்கினொர் என்று விேங்குகிறது அல்லவொ? கீளழ 

இறங்கியவர்தொன் எங்கும் நிகறந்திருக்கும்படி எல்லொ 

வொனுலகங்களுக்கும் ளமலொக ஏறிச் கென்றவர். அவளர சிலகரத் 

திருத்தூதரொகவும் சிலகர இகறவொக்கினரொகவும், ளவறு சிலகர 

நற்கெய்தியொேர்கேொகவும், ஆயர்கேொகவும், ளபொதகர்கேொகவும் 

ஏற்படுத்தினொர். 

திருத்கதொண்டொற்ற இகறமக்ககே ஆயத்தப்படுத்தவும், 

கிறிஸ்துவின் உடகலக் கட்டி எழுப்பவும் இவர்ககே அவர் 

ஏற்படுத்தினொர். அதனொல் நொம் எல்லொரும் இகற மககனப்பற்றிய 

அறிவிலும் நம்பிக்ககயிலும் ஒருகமப்பொட்கட அகடளவொம். 

கிறிஸ்துவிடம் கொைப்பட்ட நிகறகவப் கபறுமேவுக்கு நொம் 

முதிர்ச்சியகடளவொம். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.  --  இறைவா உேக்கு நன்றி. 



நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி     மத்  28: 19a.20b 

அல்ணலலூோ, அல்ணலலூோ! எனவை நீங்கள் வொய் எல்லா 

மக்களினத்தாறையும் சீடைாக்குங்கள்; இவதா! உலக முடிவுைறை எந்நாளும் 

நான் உங்களுடன் இருக்கிவைன்” என்று கூறினார். அல்ணலலூோ. 

ew;nra;jp thrfk; 

கிறிஸ்து விண்வணற்ைறமறடந்து கடவுளின் ைலப்புைம் அமர்ந்தார். 

✠ மாற்கு எழுதிே நற்கசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   16: 15-20 

அக்கொலத்தில்  

இளயசு பதிகனொருவருக்குத் ளதொன்றி, அவர்ககே 

ளநொக்கி, “உலககங்கும் கென்று பகடப்பிற்ககல்லொம் நற்கெய்திகயப் 

பகறெொற்றுங்கள். நம்பிக்ககககொண்டு திருமுழுக்குப் கபறுளவொர் மீட்புப் 

கபறுவர்; நம்பிக்ககயற்றவளரொ தண்டகனத் தீர்ப்புப் கபறுவர். 

நம்பிக்கக ககொண்ளடொர் பின்வரும் அரும் அகடயொேங்ககேச் கெய்வர்: 

அவர்கள் என் கபயரொல் ளபய்ககே ஓட்டுவர்; புதிய கமொழிககேப் 

ளபசுவர்; பொம்புககேத் தம் ககயொல் பிடிப்பர். ககொல்லும் நஞ்கெக் 

குடித்தொலும் அது அவர்களுக்குத் தீங்கு இகழக்கொது. அவர்கள் உடல் 

நலமற்ளறொர்மீது ககககே கவக்க, அவர்கள் குைமகடவர்” என்று 

கூறினொர். 

இவ்வொறு அவர்களேொடு ளபசியபின்பு ஆண்டவர் இளயசு 

விண்ளைற்றமகடந்து கடவுளின் வலப்புறம் அமர்ந்தொர். அவர்கள் 

புறப்பட்டுச் கென்று எங்கும் நற்கெய்திகயப் பகறெொற்றினர். 

ஆண்டவரும் உடனிருந்து கெயல்பட்டு, நிகழ்ந்த அரும் 

அகடயொேங்கேொல் அவர்களுகடய வொர்த்கதகய உறுதிப்படுத்தினொர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி 

கிறிஸ்துணவ உேக்கு புகழ். 


