
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

கடவுள் ஆபிராமுடன் உடன்படிக்கக செய்தார். 

சதாடக்க நூலிலிருந்து வாெகம் 15: 5-12, 17-18, 21b 

அந்நாள்களில் 
ஆண்டவர் ஆபிராகை சவளியே அகைத்து வந்து, “வானத்கத நிைிர்ந்து பார். 

முடியுைானால், விண்ைீன்ககள எண்ணிப் பார். இவற்கைப் யபாலயவ உன் வைி 
ைரபினரும் இருப்பர்” என்ைார். ஆபிராம் ஆண்டவர்ைீது நம்பிக்கக சகாண்டார். 
அகத ஆண்டவர் அவருக்கு நீதிோகக் கருதினார். 

ஆண்டவர் ஆபிராைிடம், “இந்நாட்கட உனக்கு உரிகைச் சொத்தாக அளிக்க 
உன்கனக் கல்யதேரின் ஊர் என்ை நகரிலிருந்து இங்கு அகைத்து வந்த ஆண்டவர் 
நாயன” என்ைார். அதற்கு ஆபிராம், “என் தகலவராகிே ஆண்டவயர, இகத நான் 
உரிகைோக்கிக் சகாள்யவன் என்பகத எப்படித் சதரிந்துசகாள்யவன்?” என்ைார். 
ஆண்டவர் ஆபிராைிடம், “மூன்று வேதுள்ள இளம் பசு, மூன்று வேதுள்ள 
சவள்ளாடு, மூன்று வேதுள்ள செம்ைைிோடு, ஒரு காட்டுப்புைா, ஒரு ைாடப்புைா 
ஆகிேவற்கை என்னிடம் சகாண்டுவா” என்ைார். ஆபிராம் இவற்கை எல்லாம் 
அவரிடம் சகாண்டு வந்து, அகவககள இரண்டிரண்டு கூறுகளாக சவட்டி, 
ஒவ்சவாரு பகுதிகேயும் அததற்கு இகணோன பகுதிக்கு எதிசரதியர கவத்தார். 
ஆனால் பைகவககள அவர் சவட்டவில்கல. துண்டித்த உடல்ககளப் பைகவகள் 
தின்ன வந்தசபாழுது ஆபிராம் அவற்கை விரட்டிவிட்டார். 

கதிரவன் ைகையும் யநரத்தில் ஆபிராமுக்கு ஆழ்ந்த உைக்கம் வந்தது. 
அச்சுறுத்தும் காரிருள் அவகரச் சூழ்ந்தது. 

கதிரவன் ைகைந்ததும் இருள் படர்ந்தது. அப்சபாழுது புககந்து சகாண்டிருந்த 
தீச்ெட்டி ஒன்றும் எரிந்துசகாண்டிருந்த தீப்பந்தம் ஒன்றும் அந்தக் 
கூறுகளுக்கிகடயே சென்ைன. 

அன்யை ஆண்டவர் ஆபிராமுடன் ஓர் உடன்படிக்கக செய்து, “எகிப்திலுள்ள 
ஆற்ைிலிருந்து யூப்பிரத்தீசு யபராறு வகர உள்ள இந்நாட்கட உன் வைிைரபினர்க்கு 
வைங்குயவன்” என்ைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 27: 1. 7-8. 9abc. 13-14 (பல்லவி: 1a) 
பல்லவி: ஆண்டவயர என் ஒளி; அவயர என் ைீட்பு. 



1 ஆண்டவயர என் ஒளி; அவயர என் ைீட்பு; ோருக்கு நான் அஞ்ெயவண்டும்? 
ஆண்டவயர என் உேிருக்கு அகடக்கலம்; ோருக்கு நான் அஞ்ெி நடுங்க 
யவண்டும்? - பல்லவி 
 
7 ஆண்டவயர, நான் ைன்ைாடும்யபாது என் குரகலக் யகட்டருளும்; என்ைீது 
இரக்கங்சகாண்டு எனக்குப் பதிலளித்தருளும். 
8 ‘புைப்படு, அவரது முகத்கத நாடு’ என்ைது என் உள்ளம்; ஆண்டவயர, உைது 
முகத்கதயே நாடுயவன். - பல்லவி 
 
9abc உைது முகத்கத எனக்கு ைகைக்காதிரும்; நீர் ெினங்சகாண்டு அடியேகன 
விலக்கிவிடாதிரும்; நீயர எனக்குத் துகண; என் ைீட்பராகிே கடவுயள, என்கனத் 
தள்ளிவிடாதிரும். - பல்லவி 
 
13 வாழ்யவாரின் நாட்டினியல ஆண்டவரின் நலன்ககளக் காண்யபன் என்று நான் 
இன்னும் நம்புகின்யைன். 
14 சநஞ்யெ! ஆண்டவருக்காகக் காத்திரு; ைன உறுதிசகாள்; உன் உள்ளம் வலிகை 
சபைட்டும்; ஆண்டவருக்காகக் காத்திரு. - பல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

கிைிஸ்து நம் உடகல ைாட்ெிக்குரிே தைது உடலின் ொேலாக உருைாற்றுவார். 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பிேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாெகம்3: 17- 4: 1 

ெயகாதரர் ெயகாதரிகயள, 
நீங்கள் அகனவரும் என்கனப்யபால் வாழுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்குக் 

காட்டிே முன்ைாதிரிேின்படி வாழ்பவர்ககளப் பின்பற்றுங்கள். கிைிஸ்துவின் 
ெிலுகவக்குப் பககவர்களாய் நடப்யபார் பலர் உள்ளனர். அவர்ககளப்பற்ைி 
ைீண்டும் ைீண்டும் உங்களிடம் கூைியுள்யளன். இப்சபாழுதும் கண்ணயீராடு 
சொல்கியைன். அைியவ அவர்கள் முடிவு; வேியை அவர்கள் சதய்வம்; ைானக்யகயட 
அவர்கள் சபருகை; அவர்கள் எண்ணுவசதல்லாம் ைண்ணுலககச் ொர்ந்தகவ 
பற்ைியே. 

நைக்யகா விண்ணகயை தாய்நாடு; அங்கிருந்துதான் ைீட்பராம் ஆண்டவர் இயேசு 
கிைிஸ்து வருவாசரனக் காத்திருக்கியைாம். அவர் தைது ஆற்ைலால் தாழ்வுக்குரிே 
நம் உடகல ைாட்ெிக்குரிே தைது உடலின் ொேலாக உருைாற்ைவும் 
அகனத்கதயும் தைக்குப் பணிேகவக்கவும் வல்லவர். 

ஆகயவ என் அன்பார்ந்த ெயகாதரர் ெயகாதரிகயள, என் 
வாஞ்கெக்குரிேவர்கயள, நீங்கயள என் ைகிழ்ச்ெி; நீங்கயள, என் சவற்ைி வாகக; 
அன்பர்கயள, ஆண்டவயராடு உள்ள உைவில் நிகலத்திருங்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 



அல்லது குறுகிே வாெகம் 

கிைிஸ்து நம் உடகல ைாட்ெிக்குரிே தைது உடலின் ொேலாக உருைாற்றுவார். 

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பிேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாெகம் 3: 20- 4: 
1 

நைக்யகா விண்ணகயை தாய்நாடு; அங்கிருந்துதான் ைீட்பராம் ஆண்டவர் இயேசு 
கிைிஸ்து வருவாசரனக் காத்திருக்கியைாம். அவர் தைது ஆற்ைலால் தாழ்வுக்குரிே 
நம் உடகல ைாட்ெிக்குரிே தைது உடலின் ொேலாக உருைாற்ைவும் 
அகனத்கதயும் தைக்குப் பணிேகவக்கவும் வல்லவர். 

ஆகயவ என் அன்பார்ந்த ெயகாதரர் ெயகாதரிகயள, என் வாஞ்கெக்கு 
உரிேவர்கயள, நீங்கயள என் ைகிழ்ச்ெி; நீங்கயள, என் சவற்ைி வாகக; அன்பர்கயள, 
ஆண்டவயராடு உள்ள உைவில் நிகலத்திருங்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

ைாற் 9: 7 
ஒளிரும் யைகத்தினின்று தந்கதேின் குரசலாலி யகட்டது: “என் அன்பார்ந்த 
கைந்தர் இவயர; இவருக்குச் செவிொயுங்கள்.” 

நற்சசய்தி வாசகம் 

அவர் யவண்டிக்சகாண்டிருந்தயபாது, அவரது முகத்யதாற்ைம் ைாைிேது. 

✠ லூக்கா எழுதிே தூே நற்செய்திேிலிருந்து வாெகம் 9: 28b-36 

அக்காலத்தில் 
இயேசு யபதுருகவயும் யோவாகனயும் ோக்யகாகபயும் கூட்டிக் சகாண்டு 

இகைவனிடம் யவண்டுவதற்காக ஒரு ைகலைீது ஏைினார். அவர் 
யவண்டிக்சகாண்டிருந்தயபாது அவரது முகத்யதாற்ைம் ைாைிேது; அவருகடே 
ஆகடயும் சவண்கைோய் ைின்னிேது. யைாயெ, எலிோ என்னும் இருவர் 
அவயராடு யபெிக்சகாண்டிருந்தனர். ைாட்ெியுடன் யதான்ைிே அவர்கள் எருெயலைில் 
நிகையவை இருந்த அவருகடே இைப்கபப்பற்ைிப் யபெிக்சகாண்டிருந்தார்கள். 
யபதுருவும் அவயராடு இருந்தவர்களும் தூக்கக் கலக்கைாய் இருந்தார்கள். 
அவர்கள் விைித்தயபாது ைாட்ெியோடு இலங்கிே அவகரயும் அவயராடு நின்ை 
இருவகரயும் கண்டார்கள். 

அவ்விருவரும் அவகரவிட்டுப் பிரிந்து சென்ையபாது, யபதுரு இயேசுகவ 
யநாக்கி, “ஆண்டவயர, நாம் இங்யகயே இருப்பது நல்லது. உைக்கு ஒன்றும் 
யைாயெக்கு ஒன்றும் எலிோவுக்கு ஒன்றுைாக மூன்று கூடாரங்ககள 
அகைப்யபாம்” என்று தாம் சொல்வது இன்னசதன்று சதரிோையல சொன்னார். 
இவற்கை அவர் சொல்லிக்சகாண்டிருக்கும் யபாது ஒரு யைகம் வந்து 



அவர்கள்யைல் நிைலிட்டது. அம்யைகம் அவர்ககளச் சூழ்ந்தயபாது அவர்கள் 
அஞ்ெினார்கள். 

அந்த யைகத்தினின்று, “இவயர என் கைந்தர்; நான் யதர்ந்து சகாண்டவர் இவயர. 
இவருக்குச் செவிொயுங்கள்” என்று ஒரு குரல் ஒலித்தது. அந்தக் குரல் 
யகட்டசபாழுது இயேசு ைட்டும் இருந்தார். தாங்கள் கண்டவற்ைில் எகதயும் 
அவர்கள் அந்நாள்களில் ோருக்கும் சொல்லாைல் அகைதி காத்தார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


