
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - செவ்வாய் 
முதல் வாெகம் 

நநொறுங்கிய உள்ளமும் தொழ்வுற்ற மனமும் நகொண்ட நொங்கள் 
ஏற்றுக்நகொள்ளப்படுவ ொமொக. 

இறற ொக்கினர் தொனிவயல் நூலிலிருந்து  ொசகம் தொனி (இ) 1: 2, 11-19 

அந்நொள்களில் 
அசரியொ நநருப்பின் நடு ில் எழுந்து நின்று உரத்த குரலில் பின் ருமொறு 

மன்றொடினொர்: உமது நபயறர முன்னிட்டு எங்கறள என்றும் றக ிட்டு  ிடொதீர்; 
உமது உடன்படிக்றகறய முறித்து  ிடொதீர். உம் அன்பர் ஆபிரகொறம 
முன்னிட்டும், உம் ஊழியர் ஈசொக்றக முன்னிட்டும், உம் தூய ர் இஸ்ரவயறல 
முன்னிட்டும், உம் இரக்கம் எங்கறள ிட்டு நீங்கச் நசய்யொதீர்.  ிண்மீன்கறளப் 
வபொலவும் கடற்கறர மணறலப் வபொலவும் அ ர்களின்  ழிமரபினறரப் நபருகச் 
நசய் தொக நீர் அ ர்களுக்கு உறுதி அளித்தீர். 

ஆண்ட வர, எங்கள் பொ ங்களொல் மற்ற மக்களினங்கறள ிட நொங்கள் 
எண்ணிக்றகயில் குறறந்து ிட்வடொம்; உலநகங்கும் இன்று தொழ் றடந்வதொம். 
இப்நபொழுது எங்களுக்கு மன்னர் இல்றல, இறற ொக்கினர் இல்றல, தறல ர் 
இல்றல; எரிபலி இல்றல. எந்தப் பலியும் இல்றல; கொணிக்றகப் நபொருவளொ 
தூபவமொ இல்றல; உம் திருமுன் பலியிட்டு, உம் இரக்கத்றதப் நபற இடவம 
இல்றல. 

ஆயினும், நசம்மறிக்கடொக்கள், கொறளகளொல் அறமந்த எரிபலி வபொலும் 
பல்லொயிரம் நகொழுத்த ஆட்டுக்குட்டிகளொலொன பலிவபொலும் நநொறுங்கிய உள்ளமும் 
தொழ்வுற்ற மனமும் நகொண்ட நொங்கள் ஏற்றுக் நகொள்ளப்படுவ ொமொக. அவ் ொவற 
எமது பலி இன்று உம் திருமுன் அறம தொக; நொங்கள் முழுறமயொக உம்றமப் 
பின்பற்றுவ ொமொக; ஏநனனில் உம்மில் நம்பிக்றக ற ப்வபொர் ந ட்கத்திற்கு 
ஆட்படமொட்டொர். இப்நபொழுது நொங்கள் முழு உள்ளத்துடன் உம்றமப் 
பின்பற்றுகிவறொம். உமக்கு அஞ்சி, உம் முகத்றத நொடுகிவறொம். எம்றம 
ந ட்கத்துக்கு உள்ளொக்கொதீர்; மொறொக, உம் பரி ிற்கு ஏற்பவும், இரக்கப் 
நபருக்கிற்கு ஏற்பவும் எங்கறள நடத்தும். 

ஆண்ட ரின் அருள் ொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபொ 25: 4-5ab. 6-7bc. 8-9 (பல்ல ி: 6a) 
பல்ல ி: ஆண்ட வர, உமது இரக்கத்றதயும், உமது வபரன்றபயும் நிறனந்தருளும். 



4 ஆண்ட வர, உம் பொறதகறள நொன் அறியச்நசய்தருளும்; உம்  ழிகறள 
எனக்குக் கற்பித்தருளும். 
5ab உமது உண்றம நநறியில் என்றன நடத்தி எனக்குக் கற்பித்தருளும்; 
ஏநனனில், நீவர என் மீட்பரொம் கடவுள். - பல்ல ி 
 
6 ஆண்ட வர, உமது இரக்கத்றதயும், உமது வபரன்றபயும் நிறனந்தருளும். 
ஏநனனில், அற  நதொடக்கமுதல் உள்ளற வய. 
7bc உமது வபரன்பிற்வகற்ப என்றன நிறனத்தருளும்; ஏநனனில், ஆண்ட வர நீவர 
நல்ல ர். - பல்ல ி 
 
8 ஆண்ட ர் நல்ல ர்; வநர்றமயுள்ள ர்; ஆறகயொல், அ ர் பொ ிகளுக்கு 
நல் ழிறயக் கற்பிக்கின்றொர். 
9 எளிவயொறர வநரிய  ழியில் அ ர் நடத்துகின்றொர்; எளிவயொர்க்குத் தமது 
 ழிறயக் கற்பிக்கின்றொர். - பல்ல ி 
 
நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

வயொவ  2: 12-13 
"இப்நபொழுதொ து உங்கள் முழு இதயத்வதொடு என்னிடம் திரும்பி  ொருங்கள். 
ஏநனனில் நொன் அருள் நிறறந்த ர், இரக்கம் மிக்க ர்," என்கிறொர் ஆண்ட ர். 

நற்செய்தி வாெகம் 

உங்களுள் ஒவ்ந ொரு ரும் தம் சவகொதரர் சவகொதரிகறள மனமொர 
மன்னிக்கொ ிட்டொல் என் தந்றதயும் உங்கறள மன்னிக்க மொட்டொர். 

✠ மத்வதயு எழுதிய தூய நற்நசய்தியிலிருந்து  ொசகம் 18: 21-35 

அக்கொலத்தில் 
வபதுரு இவயசுற  அணுகி, “ஆண்ட வர, என் சவகொதரர் சவகொதரிகளுள் 

ஒரு ர் எனக்கு எதிரொகப் பொ ம் நசய்து ந்தொல் நொன் எத்தறன முறற அ றர 
மன்னிக்க வ ண்டும்? ஏழு முறற மட்டுமொ?” எனக் வகட்டொர். அதற்கு இவயசு 
அ ரிடம் கூறியது: “ஏழுமுறற மட்டுமல்ல; எழுபது தடற  ஏழுமுறற என நொன் 
உனக்குச் நசொல்கிவறன். 

 ிண்ணரறசப் பின் ரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலொம்; ஓர் அரசர் தம் 
பணியொளர்களிடம் கணக்குக் வகட்க  ிரும்பினொர். அ ர் கணக்குப் பொர்க்கத் 
நதொடங்கியநபொழுது, அ ரிடம் பத்தொயிரம் தொலந்து கடன்பட்ட ஒரு றனக் 
நகொண்டு  ந்தனர். அ ன் பணத்றதத் திருப்பிக் நகொடுக்க இயலொத நிறலயில் 
இருந்தொன். தறல வரொ, அ றனயும் அ ன் மறன ி மக்கவளொடு அ னுக்குரிய 



உறடறமகள் யொ ற்றறயும்  ிற்றுப் பணத்றதத் திருப்பி அறடக்க 
ஆறணயிட்டொர். உடவன அப்பணியொள் அ ர் கொலில்  ிழுந்து பணிந்து, ‘என்றனப் 
நபொறுத்தருள்க; எல்லொ ற்றறயும் உமக்குத் திருப்பித் தந்து ிடுகிவறன்’ என்றொன். 
அப்பணியொளின் தறல ர் பரிவு நகொண்டு அ றன  ிடு ித்து அ னது கடன் 
முழு றதயும் தள்ளுபடி நசய்தொர். 

ஆனொல் அப்பணியொள் ந ளிவய நசன்றதும், தன்னிடம் நூறு நதனொரியம் 
கடன்பட்டிருந்த உடன்பணியொளர் ஒரு றரக் கண்டு, ‘நீ பட்ட கடறனத் திருப்பித் 
தொ’ எனக் கூறி அ றரப் பிடித்துக் கழுத்றத நநரித்தொன். உடவன அ னுறடய 
உடன்பணியொளர் கொலில்  ிழுந்து, ‘என்றனப் நபொறுத்தருள்க; நொன் திருப்பிக் 
நகொடுத்து ிடுகிவறன்’ என்று அ றனக் நகஞ்சிக் வகட்டொர். ஆனொல் அ ன் 
அதற்கு இறசயொது, கடறனத் திருப்பி அறடக்கும் றர அ றரச் சிறறயில் 
அறடத்தொன். 

அ ருறடய உடன்பணியொளர்கள் நடந்தறதக் கண்டவபொது மிகவும்  ருந்தித் 
தறல ரிடம் வபொய் நடந்த ற்றற எல்லொம்  ிளக்கிக் கூறினொர்கள். அப்வபொது 
தறல ர் அ றன  ர றழத்து, ‘நபொல்லொத வன, நீ என்றன 
வ ண்டிக்நகொண்டதொல் அந்தக் கடன் முழு றதயும் உனக்குத் தள்ளுபடி 
நசய்வதன். நொன் உனக்கு இரக்கம் கொட்டியதுவபொல நீயும் உன் 
உடன்பணியொளருக்கு இரக்கம் கொட்டியிருக்க வ ண்டும் அல்ல ொ?’ என்று 
வகட்டொர். அத்தறல ர் சினங் நகொண்ட ரொய், அறனத்துக் கடறனயும் அ ன் 
அறடக்கும் றர அ றன  றதப்வபொரிடம் ஒப்பறடத்தொர். 

உங்களுள் ஒவ்ந ொரு ரும் தம் சவகொதரர் சவகொதரிகறள மனமொர 
மன்னிக்கொ ிட்டொல்  ிண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்றதயும் உங்கறள 
மன்னிக்கமொட்டொர்.” 

ஆண்ட ரின் அருள் ொக்கு. 


