
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் சினமும் இரக்கமும் மக்கள் நாடுகடத்தப்படுதலிலும், அவர்கள் 
மீட்கப்பபறுவதிலும் பவளியாகின்றன. 

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

அந்நாள்களில் 
குருக்களின் தலலவர்களும் மக்களும் பவற்றினத்தாரின் அலனத்து 

அருவருப்புகலளயும் பதாடர்ந்து பசய்து, உண்லமயற்றவர்களாய், ஆண்டவர் தமக்காக 
எருசபலமில் தூய்லமயாக்கியிருந்த திருக்பகாவிலல பமலும் தீட்டுப்படுத்தினர். 
அவர்கள் மூதாலதயரின் கடவுளாம் ஆண்டவர் தம் மக்களின்மீதும், தம் 
உலறவிடத்தின்மீதும் இரக்கம் பகாண்டு, தம் தூதர்கலள மீண்டும் மீண்டும் அவர்களிடம் 
அனுப்பினார். ஆனால் அவர்கள் கடவுளின் தூதர்கலள ஏளனம் பசய்து, அவர்தம் 
வார்த்லதகலளப் புறக்கணித்து, அவர்தம் இலறவாக்கினர்கலள இழித்துலரத்தனர். 
ஆதலால், அவர்கள் தப்ப முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவரது சினம் அவர்கள்பமல் 
கனன்பறழுந்தது. க 

கடவுளின் இல்லத்லத அவர்கள் எரித்து, எருசபலமின் மதில்கலளத் தகர்த்தனர்; 
அங்கிருந்த அலனத்து அரண்மலனகலளயும் தீக்கிலரயாக்கி, விலலயுயர்ந்த பபாருள்கள் 
அலனத்லதயும் அழித்தனர். பமலும் அவன் வாளுக்குத் தப்பியவர்கலளப் 
பாபிபலானுக்கு நாடு கடத்தினான்; பாரசீக அரசு எழும்பும்வலர, அங்பக அவர்கள் 
அவனுக்கும் அவன் புதல்வர்களுக்கும் அடிலமகளாக இருந்தனர். “நாடு, ஓய்வு 
நாள்கலளக் கலடப்பிடிக்காததால், எழுபது ஆண்டுகள் பாழாய்க் கிடக்கும்” என்று 
எபரமியா உலரத்த ஆண்டவரின் வாய்பமாழிகள் இவ்வாறு நிலறபவறின. 

பாரசீக மன்னன் லசரசு ஆட்சியின் முதல் ஆண்டில், எபரமியா உலரத்த ஆண்டவரின் 
வாய்பமாழிகள் நிலறபவறும் வண்ணம், ஆண்டவர் அவனது மனத்லதத் தூண்டி 
எழுப்பினார். எனபவ அவன் தனது நாடு முழுவதற்கும் மடல் வலரந்து அறிவித்தது 
யாபதனில்: “பாரசீக மன்னராகிய லசரசு என்னும் யாம் கூறுவது இதுபவ: விண்ணகக் 
கடவுளாம் ஆண்டவர் மண்ணக அரசுகள் எல்லாவற்லறயும் எனக்கு அளித்துள்ளார். 
பமலும் யூதாவிலுள்ள எருசபலமில் அவருக்குத் திருக்பகாவில் எழுப்புமாறு எனக்குப் 
பணித்துள்ளார். எனபவ, அவருலடய மக்களாக இருப்பவர் அங்கு பசல்லட்டும்! 
கடவுளாம் ஆண்டவர் உங்கபளாடு இருப்பாராக!” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 



பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 137: 1-2. 3. 4-5. 6 (பல்லவி: 6a) 
பல்லவி: உன்லன நான் நிலனயாவிடில், என் நா பமல்வாபயாடு ஒட்டிக்பகாள்வதாக! 

1 பாபிபலானின் ஆறுகள் அருபக அமர்ந்து, நாங்கள் சீபயாலன நிலனத்து அழுபதாம். 
2 அங்கிருந்த அலரிச் பசடிகள் மீது எங்கள் யாழ்கலள மாட்டி லவத்பதாம். - பல்லவி 
 
3 ஏபனனில், அங்கு எங்கலளச் சிலறயாக்கிபனார் எங்கலளப் பாடும்படி பகட்டனர்; 
எங்கலளக் கடத்திச் பசன்பறார் எங்கலள மகிழ்ச்சிப்பா இலசக்குமாறு பகட்டனர். 
‘சீபயானின் பாடல்கலள எங்களுக்குப் பாடிக்காட்டுங்கள்’ என்றனர். - பல்லவி 
 
4 ஆண்டவருக்கு உரித்தாக்கும் பாடலல அன்னிய நாட்டில் எங்ஙனம் பாடுபவாம்? 
5 எருசபலபம! நான் உன்லன மறந்தால் என் வலக்லக சூம்பிப் பபாவதாக! - பல்லவி 
 
6 உன்லன நான் நிலனயாவிடில், எனது மகிழ்ச்சியின் மகுடமாக நான் எருசபலலமக் 
கருதாவிடில், என் நா பமல்வாபயாடு ஒட்டிக் பகாள்வதாக! - பல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

குற்றங்களின் காரணமாய் இறந்தவர்களாயிருந்த நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பது அந்த 
அருளாபலபய. 

திருத்தூதர் பவுல் எபபசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-10 

சபகாதரர் சபகாதரிகபள, 
கடவுள் மிகுந்த இரக்கம் உலடயவர். அவர் நம்மீது மிகுந்த அன்பு பகாண்டுள்ளார். 

குற்றங்களின் காரணமாய் இறந்தவர்களாயிருந்த நாம் அவ்வன்பின் மூலம் இலணந்து 
உயிர் பபறச் பசய்தார். நீங்கள் மீட்கப் பட்டிருப்பது அந்த அருளாபலபய. இபயசு 
கிறிஸ்துபவாடு இலணந்த நிலலயில் நாம் அவபராடு உயிர்த்பதழவும் விண்ணுலகில் 
அவபராடு அமரவும் பசய்தார். கிறிஸ்து இபயசு வழியாகக் கடவுள் நமக்குச் பசய்த 
நன்லமலயயும் அவரது ஒப்புயர்வற்ற அருள் வளத்லதயும் இனி வரும் காலங்களிலும் 
எடுத்துக்காட்டுவதற்காகபவ இவ்வாறு பசய்தார். 

நீங்கள் அந்த அருளாபலபய நம்பிக்லகயின் வழியாக மீட்கப் பட்டிருக்கிறரீ்கள். இது 
உங்கள் பசயல் அல்ல; மாறாக இது கடவுளின் பகாலட. இது மனிதச் பசயல்களால் 
ஆனது அல்ல. எனபவ எவரும் பபருலம பாராட்ட இயலாது. ஏபனனில் நாம் கடவுளின் 
லகபவலலப்பாடு; நற்பசயல்கள் புரிவதற்பகன்பற கிறிஸ்து இபயசு வழியாய்ப் 
பலடக்கப்பட்டிருக்கிபறாம். இவ்வாறு நற்பசயல்கள் புரிந்து வாழும்படி கடவுள் 
முன்கூட்டிபய ஏற்பாடு பசய்திருக்கிறார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

பயாவா 3: 16 
தம் ஒபர மகன்மீது நம்பிக்லக பகாள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலலவாழ்வு பபறும் 
பபாருட்டு அந்த மகலனபய அளிக்கும் அளவுக்குக் கடவுள் உலகின்பமல் 
அன்புகூர்ந்தார். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

தம் மகன் வழியாக உலலக மீட்கபவ கடவுள் அவலர உலகிற்கு அனுப்பினார். 

✠ பயாவான் எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 14-21 

அக்காலத்தில் 
இபயசு நிக்கபதமுக்குக் கூறியது: “பாலலநிலத்தில் பமாபசயால் பாம்பு 

உயர்த்தப்பட்டதுபபால மானிடமகனும் உயர்த்தப்பட பவண்டும். அப்பபாது அவரிடம் 
நம்பிக்லக பகாள்ளும் அலனவரும் நிலலவாழ்வு பபறுவர். தம் ஒபர மகன்மீது 
நம்பிக்லக பகாள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலலவாழ்வு பபறும் பபாருட்டு அந்த 
மகலனபய அளிக்கும் அளவுக்குக் கடவுள் உலகின்பமல் அன்புகூர்ந்தார். உலகிற்குத் 
தண்டலனத் தீர்ப்பளிக்க அல்ல, தம் மகன் வழியாக அலத மீட்கபவ கடவுள் அவலர 
உலகிற்கு அனுப்பினார். அவர்மீது நம்பிக்லக பகாள்பவார் தண்டலனத் தீர்ப்புக்கு 
ஆளாவதில்லல; ஆனால் நம்பிக்லக பகாள்ளாபதார் ஏற்பகனபவ தீர்ப்புப் 
பபற்றுவிட்டனர். 

ஏபனனில் அவர்கள் கடவுளின் ஒபர மகனிடம் நம்பிக்லக பகாள்ளவில்லல. ஒளி 
உலகிற்கு வந்திருந்தும் தம் பசயல்கள் தீயனவாய் இருந்ததால் மனிதர் ஒளிலயவிட 
இருலளபய விரும்பினர். இதில்தான் அவர்களுக்கு எதிரான தண்டலனத் தீர்ப்பு 
அடங்கியுள்ளது. தீங்கு பசய்யும் அலனவரும் ஒளிலய பவறுக்கின்றனர். தங்கள் 
தீச்பசயல்கள் பவளியாகிவிடும் என அஞ்சி அவர்கள் ஒளியிடம் வருவதில்லல. 
உண்லமக்பகற்ப வாழ்பவர்கள் ஒளியிடம் வருகிறார்கள். இதனால் அவர்கள் பசய்யும் 
அலனத்லதயும் கடவுபளாடு இலணந்பத பசய்கிறார்கள் என்பது பவளியாகும்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


