
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

நம் முதுபெரும் தந்தத ஆெிரகாமின் ெலி. 

பதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-2, 9-13, 15-18 

அந்நாள்களில் 
கடவுள் ஆெிரகாதமச் சசாதித்தார். அவர் அவதர சநாக்கி, ஆெிரகாம்! என, அவரும் 

‘இசதா! அடிசேன்’ என்றார். அவர், “உன் மகதன, நீ அன்புகூரும் உன் ஒசர மகனான 
ஈசாக்தக அதைத்துக்பகாண்டு, சமாரிோ நிலப் ெகுதிக்குச் பசல். அங்கு நான் உனக்குக் 
காட்டும் மதலகளில் ஒன்றின் சமல் எரி ெலிோக அவதன நீ ெலிேிட சவண்டும்” 
என்றார். 

ஆெிரகாமுக்குக் கடவுள் குறிப்ெிட்டுச் பசால்லிே இடத்தத அவர்கள் அதடந்தனர். 
அங்சக ஆெிரகாம் ஒரு ெலிெடீம் அதமத்து அதன்சமல் விறகுக் கட்தடகதள அடுக்கி 
தவத்தார். ெின் தம் மகன் ஈசாக்தகக் கட்டி, ெடீத்தின் மீதிருந்த விறகுக் 
கட்தடகளின்சமல் கிடத்தினார். ஆெிரகாம் தம் மகதன பவட்டுமாறு தம் தகதே 
நீட்டிக் கத்திதேக் தகேிபலடுத்தார். 

அப்பொழுது ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தினின்று ‘ஆெிரகாம்! ஆெிரகாம்’ என்று 
கூப்ெிட, அவர் ‘இசதா! அடிசேன்’ என்றார். அவர், “தெேன்சமல் தக தவக்காசத; 
அவனுக்கு எதுவும் பசய்ோசத; உன் ஒசர மகதனயும் எனக்குப் ெலிேிட நீ 
தேங்கவில்தல என்ெதிலிருந்து நீ கடவுளுக்கு அஞ்சுெவன் என்று இப்சொது நான் 
அறிந்துபகாண்சடன்” என்றார். அப்பொழுது ஆெிரகாம் தம் கண்கதள உேர்த்திப் 
ொர்த்தார். இசதா, முட்பசடிேில் பகாம்பு மாட்டிக்பகாண்டு நின்ற ஓர் 
ஆட்டுக்கிடாதேக் கண்டார். உடசன ஆெிரகாம் அங்குச் பசன்று அந்தக் கிடாதேப் 
ெிடித்துத் தம் மகனுக்குப் ெதிலாக எரிெலிோக்கினார். 

ஆண்டவரின் தூதர் ஆெிரகாதம வானத்தினின்று மீண்டும் அதைத்து, “ஆண்டவர் 
கூறுவது இதுசவ! நான் என்மீது ஆதைேிட்டுக் கூறுகிசறன். உன் ஒசர மகதன 
எனக்குப் ெலிேிடத் தேங்காமல் நீ இவ்வாறு பசய்தாய். ஆதலால் நான் உன்மீது 
உண்தமோகசவ ஆசி பொைிந்து விண்மீன்கதளப்சொலவும் கடற்கதர மைதலப் 
சொலவும் உன் வைிமரதெப் ெலுகிப் பெருகச் பசய்சவன். உன் வைிமரெினர் தம் 
ெதகவர்களின் வாேிதல உரிதமோக்கிக்பகாள்வர். சமலும், நீ என் குரலுக்குச் 
பசவிபகாடுத்ததனால் உலகின் அதனத்து இனத்தவரும் உன் வைிமரெின் மூலம் 
தங்களுக்கு ஆசி கூறிக்பகாள்வர்” என்றார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 



பதிலுரரப் பாடல் 

திொ 116: 10,15. 16-17. 18-19 (ெல்லவி: 9) 
ெல்லவி: உேிர் வாழ்சவார் நாட்டில், நான் ஆண்டவர் திருமுன் வாழ்ந்திடுசவன். 

10 ‘மிகவும் துன்புறுகிசறன்!’ என்று பசான்னசொதும் நான் நம்ெிக்தகசோடு இருந்சதன். 
15 ஆண்டவர்தம் அன்ெர்களின் சாவு அவரது ொர்தவேில் மிக மதிப்புக்குரிேது. 
- ெல்லவி 
 
16 ஆண்டவசர! நான் உண்தமோகசவ உம் ஊைிேன்; நான் உம் ெைிோள்; உம் 
அடிோளின் மகன்; என் கட்டுகதள நீர் அவிழ்த்து விட்டீர். 
17 நான் உமக்கு நன்றிப் ெலி பசலுத்துசவன்; ஆண்டவராகிே உம் பெேதரத் 
பதாழுசவன். - ெல்லவி 
 
18 இப்பொழுசத உம் மக்கள் அதனவரின் முன்னிதலேில் ஆண்டவசர! உமக்கு என் 
பொருத்ததனகதள நிதறசவற்றுசவன்; 
19 உமது இல்லத்தின் முற்றங்களில், எருசசலமின் நடுவில், ஆண்டவசர! உமக்கு என் 
பொருத்ததனகதள நிதறசவற்றுசவன். - ெல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தம் பசாந்த மகபனன்றும் ொராமல், அவதர நமக்காக ஒப்புவித்தார். 

திருத்தூதர் ெவுல் உசராதமேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 31b-34 

சசகாதரர் சசகாதரிகசள, 
கடவுள் நம் சார்ெில் இருக்கும்சொது, நமக்கு எதிராக இருப்ெவர் ோர்? தம் பசாந்த 

மகபனன்றும் ொராது அவதர நம் அதனவருக்காகவும் ஒப்புவித்த கடவுள், தம் 
மகசனாடு அதனத்ததயும் நமக்கு அருளாதிருப்ொசரா? கடவுள் சதர்ந்து 
பகாண்டவர்களுக்கு எதிராய் ோர் குற்றம் சாட்ட இேலும்? அவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் 
எனக் காட்டுெவர் கடவுசள. அவர்களுக்கு ோர் தண்டதனத் தீர்ப்பு அளிக்க இேலும்? 
இறந்து, ஏன், உேிருடன் எழுப்ெப்ெட்டுக் கடவுளின் வலப்ெக்கத்தில் இருக்கும் கிறிஸ்து 
இசேசு நமக்காகப் ெரிந்து செசுகிறார் அன்சறா! 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மாற் 9: 7 
ஒளிரும் சமகத்தினின்று தந்ததேின் குரபலாலி சகட்டது: “என் அன்ொர்ந்த 
தமந்தர் இவசர; இவருக்குச் பசவிசாயுங்கள்.” 



நற்சசய்தி வாசகம் 

என் அன்ொர்ந்த தமந்தர் இவசர. 

✠ மாற்கு எழுதிே தூய நற்பசய்திேிலிருந்து வாசகம் 9: 2-10 

அக்காலத்தில் 
இசேசு செதுருதவயும் ோக்சகாதெயும் சோவாதனயும் அதைத்து, ஓர் உேர்ந்த 

மதலக்கு அவர்கதள மட்டும் தனிதமோகக் கூட்டிக்பகாண்டு சொனார். அங்சக 
அவர்கள்முன் அவர் சதாற்றம் மாறினார். அவருதடே ஆதடகள் இவ்வுலகில் எந்த 
சலதவக்காரரும் பவளுக்க முடிோத அளவுக்கு பவள்தள பவசளபரன ஒளிவசீின. 
அப்சொது எலிோவும் சமாசசயும் அவர்களுக்குத் சதான்றினர். இருவரும் 
இசேசுசவாடு உதரோடிக்பகாண்டிருந்தார்கள். 

செதுரு இசேசுதவப் ொர்த்து, “ரெி, நாம் இங்சகசே இருப்ெது நல்லது. உமக்கு 
ஒன்றும் சமாசசக்கு ஒன்றும் எலிோவுக்கு ஒன்றுமாக மூன்று கூடாரங்கதள 
அதமப்சொம்” என்றார். தாம் பசால்வது என்னபவன்று அவருக்குத் பதரிேவில்தல. 
ஏபனனில் அவர்கள் மிகுந்த அச்சம் பகாண்டிருந்தார்கள். 

அப்சொது ஒரு சமகம் வந்து அவர்கள் சமல் நிைலிட, அந்த சமகத்தினின்று, “என் 
அன்ொர்ந்த தமந்தர் இவசர; இவருக்குச் பசவிசாயுங்கள்” என்று ஒரு குரல் ஒலித்தது. 
உடனடிோக அவர்கள் சுற்றுமுற்றும் ொர்த்தார்கள். தங்கள் அருகில் இசேசு 
ஒருவதரத் தவிர சவறு எவதரயும் காைவில்தல. 

அவர்கள் மதலேிலிருந்து இறங்கி வந்துபகாண்டிருந்தசொது அவர், “மானிடமகன் 
இறந்து உேிர்த்பதழும்வதர, நீங்கள் கண்டதத எவருக்கும் எடுத்துதரக்கக் கூடாது” 
என்று அவர்களுக்குக் கட்டதளேிட்டார். அவர்கள் இவ்வார்த்தததே அப்ெடிசே 
மனத்தில் இருத்தி, ‘இறந்து உேிர்த்பதழுதல்’ என்றால் என்னபவன்று ஒருவசராடு 
ஒருவர் செசிக்பகாண்டார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


