ஆகஸ்டு 6
ஆண்டவரின் த ரற்றமரற்றம் விழர
மு ல் வரசகம்

அவருடடய ஆடட வவண்பனி தபரல இருந் து.
இடறவரக்கினர் ரனிதயல் நூலிலிருந்து வரசகம் 7: 9-10,13-14
நரன் பரர்த்துக்வகரண்டிருக்டகயில், அரியடைகள் அடமக்கப்பட்டன; வ ரன்டம
வரய்ந் வர் அங்கு அமர்ந் ரர்; அவருடடய ஆடட வவண்பனி தபரலவும், அவரது
டலமுடி தூய பஞ்சு தபரலவும் இருந் ன; அவருடடய அரியடை ீக்வகரழுந்துகளரயும்
அ ன்

சக்கரங்கள்

எரி

வநருப்பரயும்

இருந் ன.

அவர்

முன்னிடலயிலிருந்து

வநருப்பரலரன ஓடட த ரன்றிப் பரய்ந்த ரடி வந் து; பல்லரயிரம் தபர் அவருக்குப் பைி
புரிந் ரர்கள்; பல தகரடிப் தபர் அவர்முன் நின்றரர்கள்; நீ ிமன்றம்

ீர்ப்பு வழங்க

அமர்ந் து; நூல்கள் ிறந்து டவக்கப்பட்டன.
இரவில்

நரன்

கண்ட

கரட்சியரவது;

வரனத் ின்

தமகங்களின்

மீது

மரனிடமகடனப் தபரன்ற ஒருவர் த ரன்றினரர்; இத ர! வ ரன்டம வரய்ந் வர் அருகில்
அவர் வந் ரர்; அவர்

ிருமுன் வகரண்டுவரப்பட்டரர். ஆட்சியுரிடமயும் மரட்சியும் அரசும்

அவருக்குக் வகரடுக்கப்பட்டன; எல்லர இனத் ரரும் நரட்டினரும் வமரழியினரும் அவடர
வழிபட தவண்டும்; அவரது ஆட்சியுரிடம என்றுமுள ரகும்; அ ற்கு முடிதவ இரரது;
அவரது அரசு அழிந்துதபரகரது.
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வரக்கு.

ப ிலுடரப் பரடல்
ிபர 97: 1-2. 5-6. 9 (பல்லவி: 9ய,1ய)

பல்லவி: உலகடனத்ட யும் ஆளும் உன்ன ரரம் ஆண்டவர் ஆட்சி வசய்கின்றரர்.
1 ஆண்டவர் ஆட்சி வசய்கின்றரர்; பூவுலகம் மகிழ்வ ரக!

ிரளரன

ீவு நரடுகள்

களிகூர்வனவரக! 2 தமகமும் கரரிருளும் அவடரச் சூழ்ந்துள்ளன; நீ ியும் தநர்டமயும்
அவரது அரியடையின் அடித் ளம். பல்லவி
5 ஆண்டவர் முன்னிடலயில், அடனத்துலகின்

டலவர் முன்னிடலயில், மடலகள்

வமழுவகன உருகுகின்றன. 6 வரனங்கள் அவரது நீ ிடய அறிவிக்கின்றன; அடனத்து
மக்களினங்களும் அவரது மரட்சிடயக் கரண்கின்றன. பல்லவி
9 ஏவனனில், ஆண்டவதர! உலகடனத்ட யும் ஆளும் உன்ன ர் நீர்; வ ய்வங்கள்
அடனத் ிற்கும் தமலரனவர் நீதர! பல்லவி

இரண்டரம் வரசகம்
விண்ைிலிருந்து வந் இக்குரவலரலிடய நரங்கதள தகட்தடரம்.
ிருத்தூ ர் தபதுரு எழு ிய இரண்டரம் ிருமுகத் ிலிருந்து வரசகம் 1: 16-19
சதகர ரர் சதகர ரிகதள, நம் ஆண்டவர் இதயசு கிறிஸ்துவின் வல்லடமடயயும்
வருடகடயயும் பற்றி நரங்கள் உங்களுக்குத் வ ரிவித் தபரது சூழ்ச்சியரகப் புடனந்
கட கடள ஆ ரரமரகக் வகரண்டு தபசவில்டல. நரங்கள் அவரது மரண்டப தநரில்
கண்டவர்கள்.

``என்

அன்பரர்ந்

டமந் ர்

இவதர.

இவர்

வபரருட்டு

நரன்

பூரிப்படடகிதறன்'' என்று மரட்சிமிகு விண்ைகத் ிலிருந்து அவடரப் பற்றிய குரல்
ஒலித் தபரது, ந்ட யரகிய கடவுளிடமிருந்து ம ிப்பும் மரட்சியும் வபற்றரர்.
தூய மடலயில் அவதரரடு இருந் தபரது விண்ைிலிருந்து வந்

இக்குரவலரலிடய

நரங்கதள தகட்தடரம். எனதவ, இடறவரக்கினர் கூறியது இன்னும் உறு ியரயிற்று.
அவர்கள் கூறியட

நீங்கள் கருத் ிற் வகரள்வது நல்லது; ஏவனனில் வபரழுது புலர்ந்து

விடிவவள்ளி உங்கள் இ யங்களில் த ரன்றும் வடர அது இருண்ட இடத் ில் ஒளிரும்
விளக்டகப் தபரன்றது.
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வரக்கு.

நற்வசய் ிக்கு முன் வரழ்த்வ ரலி
மத் 17: 5உ
அல்தலலூயர, அல்தலலூயர! என் அன்பரர்ந்

டமந் ர் இவதர. இவர் வபரருட்டு நரன்

பூரிப்படடகிதறன். அல்தலலூயர.

நற்வசய் ி வரசகம்
மு ல் ஆண்டு
அவரது முகம் க ிரவடனப் தபரல் ஒளிர்ந் து.
+மத்த யு எழு ிய நற்வசய் ியிலிருந்து வரசகம் 17: 1-9
அக்கரலத் ில்

இதயசு

தயரவரடனயும் ஓர் உயர்ந்

தபதுருடவயும்
மடலக்குத்

யரக்தகரடபயும்

அவர்

சதகர ரரரன

னிடமயரகக் கூட்டிக்வகரண்டு தபரனரர்.

அங்தக அவர்கள்முன் அவர் த ரற்றம் மரறினரர். அவரது முகம் க ிரவடனப் தபரல்
ஒளிர்ந் து. அவருடடய ஆடடகள் ஒளி தபரன்று வவண்டமயரயின. இத ர! தமரதசயும்
எலியரவும் அவர்களுக்கு முன் த ரன்றி இதயசுதவரடு உடரயரடிக் வகரண்டிருந் னர்.
தபதுரு இதயசுடவப் பரர்த்து, ``ஆண்டவதர, நரம் இங்தகதய இருப்பது நல்லது.
உமக்கு ஒன்றும் தமரதசக்கு ஒன்றும் எலியரவுக்கு ஒன்றுமரக மூன்று கூடரரங்கடள
அடமக்கட்டுமர? இது உமக்கு விருப்பமர?'' என்றரர்.
அவர் வ ரடர்ந்து தபசிக்வகரண்டிருந்
அவர்கள் தமல் நிழலிட்டது. அந்

தபரது ஒளிமயமரன தமகம் ஒன்று

தமகத் ினின்று, ``என் அன்பரர்ந்

டமந் ர் இவதர.

இவர் வபரருட்டு நரன் பூரிப்படடகிதறன். இவருக்குச் வசவிசரயுங்கள்'' என்று ஒரு குரல்
ஒலித் து. அட க் தகட்டதும் சீடர்கள் மிகவும் அஞ்சி முகங்குப்புற விழுந் ரர்கள்.
இதயசு அவர்களிடம் வந்து அவர்கடளத் வ ரட்டு, ``எழுந் ிருங்கள், அஞ்சர ீர்கள்''
என்றரர். அவர்கள் நிமிர்ந்து பரர்த் தபரது இதயசு ஒருவடரத்
கரைவில்டல. அவர்கள் மடலயிலிருந்து இறங்கிவந்

விர தவறு எவடரயும்

தபரது இதயசு, ``மரனிடமகன்

இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்படும் வடர இக்கரட்சிடயப் பற்றி எவருக்கும் வசரல்லக்
கூடரது'' என அவர்களுக்குக் கட்டடளயிட்டரர்.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய் ி.
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இரண்டரம் ஆண்டு
என் அன்பரர்ந் டமந் ர் இவதர.
+மரற்கு எழு ிய நற்வசய் ியிலிருந்து வரசகம் 9: 2-9
அக்கரலத் ில் இதயசு தபதுருடவயும் யரக்தகரடபயும் தயரவரடனயும் அடழத்து, ஓர்
உயர்ந்

மடலக்கு அவர்கடள மட்டும்

னிடமயரகக் கூட்டிக் வகரண்டு தபரனரர்.

அங்தக அவர்கள்முன் அவர் த ரற்றம் மரறினரர். அவருடடய ஆடடகள் இவ்வுலகில்
எந் ச் சலடவக்கரரரும் வவளுக்க முடியர

அளவுக்கு வவள்டள வவதளவரன ஒளிவீசின.

அப்தபரது எலியரவும் தமரதசயும் அவர்களுக்குத் த ரன்றினர். இருவரும் இதயசுதவரடு
உடரயரடிக் வகரண்டிருந் ரர்கள்.

தபதுரு இதயசுடவப் பரர்த்து, ``ரபி, நரம் இங்தகதய இருப்பது நல்லது. உமக்கு ஒன்றும்
தமரதசக்கு ஒன்றும் எலியரவுக்கு ஒன்றுமரக மூன்று கூடரரங்கடள அடமப்தபரம்''
என்றரர்.
ரம் வசரல்வது என்னவவன்று அவருக்குத் வ ரியவில்டல. ஏவனனில் அவர்கள் மிகுந்
அச்சம் வகரண்டிருந் ரர்கள். அப்தபரது ஒரு தமகம் வந்து அவர்கள் தமல் நிழலிட அந்
தமகத் ினின்று, ``என் அன்பரர்ந்

டமந் ர் இவதர; இவருக்குச் வசவிசரயுங்கள்'' என்று

ஒரு குரல் ஒலித் து. உடனடியரக அவர்கள் சுற்றுமுற்றும் பரர்த் ரர்கள்.

ங்கள் அருகில்

இதயசு ஒருவடரத் விர தவறு எவடரயும் கரைவில்டல.
அவர்கள் மடலயிலிருந்து இறங்கி வந்துவகரண்டிருந்
இறந்து உயிர்த்வ ழும் வடர, நீங்கள் கண்டட

தபரது அவர், ``மரனிடமகன்

எவருக்கும் எடுத்துடரக்கக் கூடரது''

என்று அவர்களுக்குக் கட்டடளயிட்டரர்.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய் ி.

மூன்றரம் ஆண்டு
தமரதச,

எலியர

என்னும்

இருவர்

இதயசுவின்

இறப்டபப்

பற்றிப்

தபசிக்வகரண்டிருந் ரர்கள்.
+லூக்கர எழு ிய நற்வசய் ியிலிருந்து வரசகம் 9: 28b-36
அக்கரலத் ில் இதயசு தபதுருடவயும் தயரவரடனயும் யரக்தகரடபயும் கூட்டிக்
வகரண்டு

இடறவனிடம்

தவண்டிக்வகரண்டிருந்

தவண்டுவ ற்கரக

ஒரு

மடலமீது

ஏறினரர்.

அவர்

தபரது அவரது முகத்த ரற்றம் மரறியது; அவருடடய ஆடடயும்

வவண்டமயரய் மின்னியது. தமரதச, எலியர என்னும் இருவர் அவதரரடு தபசிக்
வகரண்டிருந் னர். மரட்சியுடன் த ரன்றிய அவர்கள் எருசதலமில் நிடறதவறவிருந்
அவருடடய இறப்டபப் பற்றிப் தபசிக் வகரண்டிருந் ரர்கள்.

தபதுருவும் அவதரரடு இருந் வர்களும் தூக்கக் கலக்கமரய் இருந் ரர்கள். அவர்கள்
விழித் தபரது மரட்சிதயரடு இலங்கிய அவடரயும் அவதரரடு நின்ற இருவடரயும்
கண்டரர்கள்.
அவ்விருவரும் அவடர விட்டுப் பிரிந்து வசன்றதபரது, தபதுரு இதயசுடவ தநரக்கி,
``ஆண்டவதர, நரம் இங்தகதய இருப்பது நல்லது. உமக்கு ஒன்றும் தமரதசக்கு ஒன்றும்
எலியரவுக்கு ஒன்றுமரக மூன்று கூடரரங்கடள அடமப்தபரம்'' என்று

ரம் வசரல்வது

இன்னவ ன்று வ ரியரமதல வசரன்னரர்.
இவற்டற அவர் வசரல்லிக் வகரண்டிருக்கும் தபரது ஒரு தமகம் வந்து அவர்கள்
தமல் நிழலிட்டது. அம்தமகம் அவர்கடளச் சூழ்ந் தபரது அவர்கள் அஞ்சினரர்கள். அந்
தமகத் ினின்று, ``இவதர என் டமந் ர்; நரன் த ர்ந்து வகரண்டவர் இவதர. இவருக்குச்
வசவிசரயுங்கள்'' என்று ஒரு குரல் ஒலித் து. அந் க் குரல் தகட்டவபரழுது இதயசு மட்டும்
இருந் ரர்.
ரங்கள் கண்டவற்றில் எட யும் அவர்கள் அந்நரள்களில் யரருக்கும் வசரல்லரமல்
அடம ி கரத் ரர்கள்.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்வசய் ி.

