
தவக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

வெள்ளப் வெருக்கிலிருந்து மீட்கப்ெட்ட ந ோெோவுடன் கடவுள் வெய்த 
உடன்ெடிக்கக. 

வதோடக்க நூலிலிருந்து ெோெகம் 9: 8-15 

கடவுள் ந ோெோெிடமும் அெருடனிருந்த அெர் புதல்ெரிடமும் கூறியது: 
“இநதோ!  ோன் உங்கநளோடும் உங்களுக்குப் ெின்ெரும் உங்கள் ெழிமரெினநரோடும் 
நெகழயிலிருந்து வெளிெந்து உங்கநளோடிருக்கும் உயிரினங்கள், ெறகெகள், 
கோல் கடகள்,  ிலத்தில் உங்களுடன் உயிர்ெோழும் ெிலங்கினங்கள் 
எல்லோெற்நறோடும், மண்ணுலகில் உள்ள எல்லோ உயிர்கநளோடும் என் 
உடன்ெடிக்கககய  ிகல ோட்டுகிநறன். உங்கநளோடு என் உடன்ெடிக்கககய 
 ிறுவுகிநறன்; ெகதயுள்ள எந்த உயிரும் வெள்ளப் வெருக்கோல் மீண்டும் 
அழிக்கப்ெடோது. மண்ணுலகக அழிக்க இனி வெள்ளப் வெருக்கு ெரநெ ெரோது.” 

அப்வெோழுது கடவுள், “எனக்கும் உங்களுக்கும் உங்களுடன் இருக்கும் உயிருள்ள 
எல்லோெற்றிற்குமிகடநய தகலமுகறநதோறும் என்வறன்றும் இருக்கும்ெடி,  ோன் 
ஏற்ெடுத்திய உடன்ெடிக்ககயின் அகடயோளமோக, என் ெில்கல நமகத்தின்நமல் 
கெக்கிநறன். எனக்கும் மண்ணுலகுக்கும் இகடநய உடன்ெடிக்ககயின் 
அகடயோளமோக இது இருக்கட்டும். மண்ணுலகின்நமல்  ோன் நமகத்கத ெருெிக்க, 
அதன்நமல் ெில் நதோன்றும்வெோழுது, எனக்கும் உங்களுக்கும் ெகதயுள்ள 
உயிரினங்கள் எல்லோெற்றுக்கும் இகடநய உள்ள என் உடன்ெடிக்கககய  ோன் 
 ிகனவுகூர்நென். உயிர்கள் எல்லோெற்கறயும் அழிப்ெதற்குத் தண்ணரீ் இனி 
ஒருநெோதும் வெருவெள்ளமோக மோறோது” என்றோர். 

ஆண்டெரின் அருள்ெோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திெோ 25: 4-5ab. 6-7bc. 8-9 (ெல்லெி: 10) 
ெல்லெி: ஆண்டெரது உடன்ெடிக்கககயக் ககடப்ெிடிப்நெோரின் ெோகதகள் 
உண்கமயோனகெ. 

4 ஆண்டெநர, உம் ெோகதககள  ோன் அறியச்வெய்தருளும்; உம் ெழிககள 
எனக்குக் கற்ெித்தருளும். 



5ab உமது உண்கம வ றியில் என்கன  டத்தி எனக்குக் கற்ெித்தருளும்; ஏவனனில், 
 ீநர என் மீட்ெரோம் கடவுள். - ெல்லெி 
 
6 ஆண்டெநர, உமது இரக்கத்கதயும், உமது நெரன்கெயும்  ிகனந்தருளும். 
ஏவனனில், அகெ வதோடக்கமுதல் உள்ளகெநய. 
7bc உமது நெரன்ெிற்நகற்ெ என்கன  ிகனத்தருளும்; ஏவனனில், ஆண்டெநர  ீநர 
 ல்லெர். - ெல்லெி 
 
8 ஆண்டெர்  ல்லெர்; ந ர்கமயுள்ளெர்; ஆககயோல், அெர் ெோெிகளுக்கு 
 ல்ெழிகயக் கற்ெிக்கின்றோர். 
9 எளிநயோகர ந ரிய ெழியில் அெர்  டத்துகின்றோர்; எளிநயோர்க்குத் தமது 
ெழிகயக் கற்ெிக்கின்றோர். - ெல்லெி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

இப்நெோது உங்ககள மீட்கும் திருழுழுக்கிற்கு இந்த  ீர் 
முன்னகடயோளமோயிருக்கிறது. 

திருத்தூதர் நெதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து ெோெகம் 3: 18-22 

அன்ெிற்குரியெர்கநள, 
கிறிஸ்துவும் உங்கள் ெோெங்களின் வெோருட்டு ஒநர முகறயோக இறந்தோர். அெர் 

உங்ககளக் கடவுளிடம் வகோண்டு நெர்க்கநெ இறந்தோர்.  ீதியுள்ளெரோகிய அெர் 
 ீதியற்றெர்களுக்கோக இறந்தோர். மனித இயல்நெோடிருந்த அெர் இறந்தோவரனினும் 
ஆெிக்குரிய இயல்புகடயெரோய் உயிர் வெற்வறழுந்தோர். அந் ிகலயில் அெர் 
கோெலில் இருந்த ஆெிகளிடம் நெோய்த் தம் வெய்திகய அறிெித்தோர். ந ோெோ 
நெகழகயச் வெய்துவகோண்டிருந்த  ோள்களில், வெோறுகமநயோடு 
கோத்துக்வகோண்டிருந்த கடவுகள அந்த ஆெிகள் ஏற்றுக்வகோள்ளெில்கல. ெிலர், 
அதோெது எட்டுப் நெர் மட்டும் அந்தப் நெகழயில், தண்ணரீ் ெழியோகக் 
கோப்ெோற்றப்ெட்டனர். 

அந்தத் தண்ணரீோனது திருமுழுக்கிற்கு முன்னகடயோளம். இத்திருமுழுக்கு 
உடலின் அழுக்ககப் நெோக்கும் வெயல் அல்ல; அது குற்றமற்ற மனச்ெோன்றுடன் 
கடவுளுக்குத் தரும் ெோக்குறுதியோகும்; இது இநயசு கிறிஸ்துெின் உயிர்த்வதழுதல் 
ெழியோக இப்நெோது உங்களுக்கு மீட்பு அளிக்கிறது. அெர் ெோனதூதர்ககளயும் 
அதிகோரங்ககளயும் ெல்லகமககளயும் தமக்குப் ெணிய கெத்து, ெிண்ணுலகம் 
வென்று, கடவுளின் ெலப்ெக்கத்தில் இருக்கிறோர். 

ஆண்டெரின் அருள்ெோக்கு. 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மத் 4: 4b 
மனிதர் அப்ெத்தினோல் மட்டுமல்ல, மோறோக, கடவுளின் ெோய்ச்வெோல் 
ஒவ்வெோன்றோலும் ெோழ்ெர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இநயசு ெோத்தோனோல் நெோதிக்கப்ெட்டோர்; ெோனதூதர் அெருக்குப் ெணிெிகட 
வெய்தனர். 

✠ மோற்கு எழுதிய தூய  ற்வெய்தியிலிருந்து ெோெகம் 1: 12-15 

அக்கோலத்தில் 
தூய ஆெியோல் இநயசு ெோகல ிலத்துக்கு அனுப்ெிகெக்கப்ெட்டோர். 

ெோகல ிலத்தில் அெர்  ோற்ெது  ோள் இருந்தோர்; அப்நெோது ெோத்தோனோல் 
நெோதிக்கப்ெட்டோர்; அங்குக் கோட்டு ெிலங்குகளிகடநய இருந்தோர். ெோனதூதர் 
அெருக்குப் ெணிெிகட வெய்தனர். 

நயோெோன் ககதுவெய்யப்ெட்டெின், கடவுளின்  ற்வெய்திகயப் 
ெகறெோற்றிக்வகோண்நட இநயசு கலிநலயோெிற்கு ெந்தோர். “கோலம் 
 ிகறநெறிெிட்டது. இகறயோட்ெி வ ருங்கி ெந்துெிட்டது; மனம் மோறி 
 ற்வெய்திகய  ம்புங்கள்” என்று அெர் கூறினோர். 

ஆண்டெரின் அருள்ெோக்கு. 


