
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - சனி 
முதல் வாசகம் 

உண்மையாகவே நான் ேிரும்புேது பலிமய அல்ல, இரக்கத்மைவய 
ேிரும்புகின்வேன். 

இமேோக்கினர் ஓவேயா நூலிலிருந்து ோேகம் 6: 1-6 

“ோருங்கள், ஆண்டேரிடம் நாம் ைிரும்புவோம்; நம்மைக் காயப்படுத்ைியேர் 
அேவர, அேவர நம்மைக் குணைாக்குோர்; நம்மை அடித்து நநாறுக்கியேர் அேவர, 
அேவர நம் காயங்கமைக் கட்டுோர். இரண்டு நாளுக்குப் பிேகு நைக்குப் புத்துயிர் 
அைிப்பார்; மூன்ோம் நாைில் நம்மை எழுப்பிேிடுோர்; அப்நபாழுது நாம் அேர் 
முன்னிமலயில் ோழ்ந்ைிடுவோம். நாம் அேிேமடவோைாக, ஆண்டேமரப் பற்ேி 
அேிய முமனந்ைிடுவோைாக; அேருமடய புேப்பாடு புலரும் நபாழுதுவபால் 
ைிண்ணைானது; ைமை வபாலவும், நிலத்மை நமனக்கும் இைவேனிற்கால ைாரி 
வபாலவும் அேர் நம்ைிடம் ேருோர்” என்கிோர்கள். 

எப்ராயிவை! உன்மன நான் என்ன நேய்வேன்? யூைாவே! உன்மன நான் என்ன 
நேய்வேன்? உங்கள் அன்பு காமலவநர வைகம் வபாலவும் கைிரேமனக் கண்ட 
பனிவபாலவும் ைமேந்துவபாகிேவை! அைனால்ைான் நான் இமேோக்கினர் ேைியாக 
அேர்கமை நேட்டி ேழீ்த்ைிவனன்; என் ோய்நைாைிகைால் அேர்கமைக் 
நகான்றுேிட்வடன்; எனது ைண்டமனத் ைீர்ப்பு ஒைிவபால நேைிப்படுகின்ேது. 
உண்மையாகவே நான் ேிரும்புேது பலிமய அல்ல, இரக்கத்மைவய 
ேிரும்புகின்வேன்; எரிபலிகமைேிட, கடவுமை அேியும் அேிமேவய நான் 
ேிரும்புகின்வேன். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

ைிபா 51: 1-2. 16-17. 18-19ab (பல்லேி: ஓவே 6:6) 
பல்லேி: பலிமய அல்ல, இரக்கத்மைவய நான் ேிரும்புகின்வேன் 

1 கடவுவை! உைது வபரன்புக்வகற்ப எனக்கு இரங்கும்; உைது அைேற்ே 
இரக்கத்ைிற்வகற்ப என் குற்ேங்கமைத் துமடத்ைருளும். 
2 என் ைீேிமன முற்ேிலும் நீங்கும்படி என்மனக் கழுேியருளும்; என் பாேம் 
அற்றுப்வபாகும்படி என்மனத் தூய்மைப்படுத்ைியருளும். - பல்லேி 
 
16 ஏநனனில், பலியினால் உம்மை ைகிழ்ேிக்க முடியாது; நான் எரிபலி 
நேலுத்ைினாலும் நீர் அைில் நாட்டங்நகாள்ேைில்மல. 



17 கடவுளுக்வகற்ே பலி நநாறுங்கிய நநஞ்ேவை; கடவுவை! நநாறுங்கிய, 
குற்ேமுணர்ந்ை உள்ைத்மை நீர் அேைைிப்பைில்மல. - பல்லேி 
 
18 ேீவயானுக்கு இன்முகம் காட்டி நன்மை நேய்யும்; எருேவலைின் ைைில்கமை 
ைீண்டும் கட்டுேரீாக! 
19ab அப்நபாழுது எரிபலி, முழு எரிபலிநயனும் முமேயான பலிகமை 
ேிரும்புேரீ். - பல்லேி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

ைிபா 95: 7b, 8b காண்க 
'உங்கள் இையத்மைக் கடினப்படுத்ைிக் நகாள்ைாைீர்கள். ைாோக, அேரது 
குரலுக்குச் நேேிநகாடுங்கள்’ என்கிோர் ஆண்டேர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

பரிவேயரல்ல, ேரிைண்டுபேவர கடவுளுக்கு ஏற்புமடயேராகி ேடீு ைிரும்பினார். 

✠ லூக்கா எழுைிய தூய நற்நேய்ைியிலிருந்து ோேகம் 18: 9-14 

அக்காலத்ைில் 
ைாங்கள் வநர்மையானேர் என்று நம்பி ைற்ேேர்கமை இகழ்ந்து ஒதுக்கும் 

ேிலமரப் பார்த்து இவயசு இந்ை உேமைமயச் நோன்னார்: 
“இருேர் இமேேனிடம் வேண்டக் வகாேிலுக்குச் நேன்ேனர். ஒருேர் பரிவேயர், 

ைற்ேேர் ேரிைண்டுபேர். பரிவேயர் நின்றுநகாண்டு, இவ்ோறு இமேேனிடம் 
வேண்டினார்: ‘கடவுவை, நான் நகாள்மையர், வநர்மையற்வோர், ேிபோரர் வபான்ே 
ைற்ே ைக்கமைப் வபாலவோ இந்ை ேரிைண்டுபேமரப் வபாலவோ இல்லாைது 
பற்ேி உைக்கு நன்ேி நேலுத்துகிவேன்; ோரத்ைில் இரு முமே வநான்பிருக்கிவேன்; 
என் ேருோயில் எல்லாம் பத்ைிநலாரு பங்மகக் நகாடுக்கிவேன்.’ 

ஆனால் ேரிைண்டுபேர் நைாமலயில் நின்றுநகாண்டு, ோனத்மை அண்ணாந்து 
பார்க்கக்கூடத் துணியாைல் ைம் ைார்பில் அடித்துக் நகாண்டு, ‘கடவுவை, 
பாேியாகிய என்ைீது இரங்கியருளும்’ என்ோர்.” 

இவயசு, “பரிவேயரல்ல, ேரிைண்டுபேவர கடவுளுக்கு ஏற்புமடயேராகி ேடீு 
ைிரும்பினார். ஏநனனில் ைம்மைத் ைாவை உயர்த்துவோர் ைாழ்த்ைப் நபறுேர்; 
ைம்மைத் ைாவை ைாழ்த்துவோர் உயர்த்ைப் நபறுேர் என நான் உங்களுக்குச் 
நோல்கிவேன்” என்ோர். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 


