
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

இறைமக்களுக்குத் தந்றதயாகிய ஆபிராம் அறைக்கப்பபறுதல். 

பதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-4a 

அந்நாள்களில் 

ஆண்டவர் ஆபிராறம நநாக்கி, ‘‘உன் நாட்டிலிருந்தும் உன் 
இனத்தவரிடமிருந்தும் உன் தந்றத வடீ்டிலிருந்தும் புைப்பட்டு நான் உனக்குக் 
காண்பிக்கும் நாட்டிற்குச் பசல். உன்றன நான் பபரிய இனமாக்குநவன்; உனக்கு 
ஆசி வைங்குநவன். உன் பபயறர நான் சிைப்புைச் பசய்நவன்; நீநய ஆசியாக 
விளங்குவாய். உனக்கு ஆசி கூறுநவார்க்கு நான் ஆசி வைங்குநவன்; உன்றனச் 
சபிப்நபாறர நானும் சபிப்நபன்; உன் வைியாக மண்ணுலகின் மக்களினங்கள் 
அறனத்தும் ஆசி பபறும்” என்ைார். ஆண்டவர் ஆபிராமுக்குக் கூைியபடிநய அவர் 
புைப்பட்டுச் பசன்ைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 33: 4-5. 18-19. 20,22 (பல்லவி: 22) 

பல்லவி: ஆண்டவநர, உமது நபரன்பு எங்கள்மீது இருப்பதாக! 

4 ஆண்டவரின் வாக்கு நநர்றமயானது; அவருறடய பசயல்கள் எல்லாம் 
நம்பிக்றகக்கு உரியறவ. 
5 அவர் நீதிறயயும் நநர்றமறயயும் விரும்புகின்ைார்; அவரது நபரன்பால் பூவுலகு 
நிறைந்துள்ளது. - பல்லவி 
 

18 தமக்கு அஞ்சி நடப்நபாறரயும் தம் நபரன்புக்காகக் காத்திருப்நபாறரயும் 
ஆண்டவர் கண்ந ாக்குகின்ைார். 
19 அவர்கள் உயிறரச் சாவினின்று காக்கின்ைார்; அவர்கறளப் பஞ்சத்திலும் 
வாழ்விக்கின்ைார். - பல்லவி 
 

20 நாம் ஆண்டவறர நம்பியிருக்கின்நைாம்; அவநர நமக்குத் துற யும் நகடயமும் 
ஆவார். 
22 உம்றமநய நாங்கள் நம்பியிருப்பதால், உமது நபரன்பு எங்கள்மீது இருப்பதாக! 
- பல்லவி 
 

இரண்டாம் வாசகம் 

இறைவன் நம்றம அறைத்து, நம்மீது ஒளி வசீுகிைார். 



திருத்தூதர் பவுல் திபமாத்நதயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து 
வாசகம் 1: 8b-10 

அன்பிற்குரியவநர, 

கடவுளின் வல்லறமக்நகற்ப நற்பசய்தியின் பபாருட்டுத் துன்பத்தில் என்னுடன் 
பங்குபகாள். அவர் நம் பசயல்கறள முன்னிட்டு அல்ல, காலங்களுக்கு முந்திய 
தமது தீர்மானத்தின்படி, கிைிஸ்து இநயசு வைியாக நமக்கு அளிக்கப்பட்ட 
அருளின்படி நம்றம மீட்டுள்ளார்; நமக்குத் தூய அறைப்பு விடுத்துள்ளார். நம் 
மீட்பராகிய கிைிஸ்து இநயசு உலகில் நதான்ைியதன் மூலம் இப்நபாது அருள் 
பவளிப்பட்டுள்ளது. அவர் சாறவ அைித்து, அைியா வாழ்றவ நற்பசய்தியின் 
வைியாக ஒளிரச் பசய்தார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மாற் 9: 7 

ஒளிரும் நமகத்தினின்று தந்றதயின் குரபலாலி நகட்டது: “என் அன்பார்ந்த 
றமந்தர் இவநர; இவருக்குச் பசவிசாயுங்கள்.” 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இநயசுவின் முகம் கதிரவறனப் நபால் ஒளிர்ந்தது. 

✠ மத்நதயு எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9 

அக்காலத்தில் 

இநயசு நபதுருறவயும் யாக்நகாறபயும் அவர் சநகாதரரான நயாவாறனயும் 
ஓர் உயர்ந்த மறலக்குத் தனிறமயாகக் கூட்டிக்பகாண்டு நபானார். அங்நக 
அவர்கள்முன் அவர் நதாற்ைம் மாைினார். அவரது முகம் கதிரவறனப் நபால் 
ஒளிர்ந்தது. அவருறடய ஆறடகள் ஒளி நபான்று பவண்றமயாயின. இநதா! 
நமாநசயும் எலியாவும் அவர்களுக்கு முன் நதான்ைி இநயசுநவாடு 
உறரயாடிக்பகாண்டிந்தனர். நபதுரு இநயசுறவப் பார்த்து, “ஆண்டவநர, நாம் 
இங்நகநய இருப்பது நல்லது. உமக்கு ஒன்றும் நமாநசக்கு ஒன்றும் எலியாவுக்கு 
ஒன்றுமாக மூன்று கூடாரங்கறள அறமக்கட்டுமா? இது உமக்கு விருப்பமா?” 

என்ைார். 
அவர் பதாடர்ந்து நபசிக்பகாண்டிருந்தநபாது ஒளிமயமான நமகம் ஒன்று 

அவர்கள்நமல் நிைலிட்டது. அந்த நமகத்தினின்று, “என் அன்பார்ந்த றமந்தர் இவநர. 
இவர் பபாருட்டு நான் பூரிப்பறடகிநைன். இவருக்குச் பசவிசாயுங்கள்” என்று ஒரு 
குரல் ஒலித்தது. அறதக் நகட்டதும் சீடர்கள் மிகவும் அஞ்சி முகங்குப்புை 
விழுந்தார்கள். இநயசு அவர்களிடம் வந்து அவர்கறளத் பதாட்டு, “எழுந்திருங்கள், 

அஞ்சாதீர்கள்” என்ைார். அவர்கள் நிமிர்ந்து பார்த்தநபாது இநயசு ஒருவறரத் தவிர 
நவறு எவறரயும் கா வில்றல. 



அவர்கள் மறலயிலிருந்து இைங்கிவந்தநபாது இநயசு, “மானிடமகன் இைந்து 
உயிருடன் எழுப்பப்படும்வறர இக்காட்சிறயப்பற்ைி எவருக்கும் பசால்லக்கூடாது” 
என அவர்களுக்குக் கட்டறளயிட்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


