
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

திருச்சட்டம் ம ோமச வழியோக அளிக்கப்பெற்றது. 

விடுதலைப் ெயண நூைிைிருந்து வோசகம் 20: 1-17 

ம ோமச  க்களிடம் கூறியது: 
கடவுள் அருளிய வோர்த்லதகள் இலவமய: நோமே உன் கடவுளோகிய ஆண்டவர்; 

அடில  வடீோகிய எகிப்து நோட்டிேின்று உன்லே பவளிமயறச் பசய்தவர். என்லேத் 
தவிர மவறு பதய்வங்கள் உேக்கிருத்தல் ஆகோது. ம மை விண்பவளியில், கீமழ 
 ண்ணுைகில், பூ ிக்கடிமய நீர்த்திரளில் உள்ள யோபதோன்றின் சிலைலயமயோ 
ஓவியத்லதமயோ நீ உருவோக்க மவண்டோம். நீ அலவகலள வழிெடமவோ அவற்றிற்குப் 
ெணிவிலட புரியமவோ மவண்டோம். ஏபேேில் உன் கடவுளும் ஆண்டவரு ோகிய 
நோன் இலதச் சகித்துக் பகோள்ள ோட்மடன்; என்லேப் புறக்கணிக்கும் மூதோலதயரின் 
ெோவங்கலளப் ெிள்லளகள் ம ல் மூன்றோம் நோன்கோம் தலைமுலற  ட்டும் 
தண்டித்துத் தீர்ப்மென்.  ோறோக என் ீது அன்புகூர்ந்து என் விதிமுலறகலளக் 
கலடப்ெிடிப்மெோருக்கு ஆயிரம் தலைமுலறக்கும் மெரன்பு கோட்டுமவன். 

உன் கடவுளோகிய ஆண்டவரின் பெயலர வணீோகப் ெயன்ெடுத்தோமத; ஏபேேில், 
தம் பெயலர வணீோகப் ெயன்ெடுத்துெவலர ஆண்டவர் தண்டியோது விடோர். 

ஓய்வு நோலளத் தூயதோகக் கலடப்ெிடிப்ெதில் கருத்தோயிரு. ஆறு நோள்கள் நீ 
உலழத்து உன் அலேத்து மவலைலயயும் பசய்வோய். ஏழோம் நோமளோ உன் 
கடவுளோகிய ஆண்டவருக்கோே ஓய்வு நோள். எேமவ அன்று நீயும் உன்  கனும் 
 களும் உன் அடில யும் அடில ப் பெண்ணும் உன் கோல்நலடகளும் உன் 
நகர்களுக்குள் இருக்கும் அன்ேியனும் யோபதோரு மவலையும் பசய்ய மவண்டோம். 
ஏபேேில், ஆண்டவர் ஆறு நோள்களில் விண்ணுைலகயும்,  ண்ணுைலகயும், 
கடலையும், அவற்றிலுள்ள அலேத்லதயும் ெலடத்து ஏழோம் நோளில் ஓய்ந்திருந்தோர். 
இவ்வோறு ஆண்டவர் ஓய்வுநோளுக்கு ஆசிவழங்கி அதலேப் புேிதப்ெடுத்திேோர். 

உன் கடவுளோகிய ஆண்டவர் உேக்களிக்கும் நோட்டில் உன் வோழ்நோள்கள் 
நீடிக்கும்ெடி, உன் தந்லதலயயும் உன் தோலயயும்  தித்து நட. பகோலை பசய்யோமத. 
விெசோரம் பசய்யோமத. களவு பசய்யோமத. ெிறருக்கு எதிரோகப் பெோய்ச்சோன்று 
பசோல்ைோமத. ெிறர் வடீ்லடக் கவர்ந்திட விரும்ெோமத; ெிறர்  லேவி, அடில , 
அடில ப்பெண்,  ோடு, கழுலத, அல்ைது ெிறர்க்குரியது எலதயும  கவர்ந்திட 
விரும்ெோமத. 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 



 

அல்ைது குறுகிய வோசகம் 

திருச்சட்டம் ம ோமச வழியோக அளிக்கப்பெற்றது. 

விடுதலைப் ெயண நூைிைிருந்து வோசகம் 20: 1-3, 7-8, 12-17 

ம ோமச  க்களிடம் கூறியது: 
கடவுள் அருளிய வோர்த்லதகள் இலவமய: நோமே உன் கடவுளோகிய ஆண்டவர்; 

அடில  வடீோகிய எகிப்து நோட்டிேின்று உன்லே பவளிமயறச் பசய்தவர். என்லேத் 
தவிர மவறு பதய்வங்கள் உேக்கிருத்தல் ஆகோது. 

உன் கடவுளோகிய ஆண்டவரின் பெயலர வணீோகப் ெயன்ெடுத்தோமத; ஏபேேில், 
தம் பெயலர வணீோகப் ெயன்ெடுத்துெவலர ஆண்டவர் தண்டியோது விடோர். ஓய்வு 
நோலளத் தூயதோகக் கலடப்ெிடிப்ெதில் கருத்தோயிரு. உன் கடவுளோகிய ஆண்டவர் 
உேக்களிக்கும் நோட்டில் உன் வோழ்நோள்கள் நீடிக்கும்ெடி, உன் தந்லதலயயும் உன் 
தோலயயும்  தித்து நட. பகோலை பசய்யோமத. விெசோரம் பசய்யோமத. களவு 
பசய்யோமத. ெிறருக்கு எதிரோகப் பெோய்ச்சோன்று பசோல்ைோமத. ெிறர் வடீ்லடக் 
கவர்ந்திட விரும்ெோமத; ெிறர்  லேவி, அடில , அடில ப்பெண்,  ோடு, கழுலத, 
அல்ைது ெிறர்க்குரியது எலதயும  கவர்ந்திட விரும்ெோமத. 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திெோ 19: 7. 8. 9. 10 (ெல்ைவி: மயோவோ 6: 68) 
ெல்ைவி: ஆண்டவமர, நிலைவோழ்வு அளிக்கும் வோர்த்லதகள் உம் ிடம  உள்ளே. 

7 ஆண்டவரின் திருச்சட்டம் நிலறவோேது; அது புத்துயிர்அளிக்கின்றது. ஆண்டவரின் 
ஒழுங்குமுலற நம்ெத்தக்கது; எளியவருக்கு அது ஞோேம் அளிக்கின்றது. - ெல்ைவி 
 
8 ஆண்டவரின் நிய ங்கள் சரியோேலவ; அலவ இதயத்லத  கிழ்விக்கின்றே. 
ஆண்டவரின் கட்டலளகள் ஒளி  ய ோேலவ; அலவ கண்கலள ஒளிர்விக்கின்றே. 
- ெல்ைவி 
 
9 ஆண்டவலரப் ெற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந்நோளும் நிலைத்திருக்கும். 
ஆண்டவரின் நீதிபநறிகள் உண்ல யோேலவ; அலவ முற்றிலும் நீதியோேலவ. 
- ெல்ைவி 
 



10 அலவ பெோன்ேினும், ெசும் பெோன்ேினும் ம ைோக விலை ிக்கலவ; மதேினும், 
மதலேலடயிேின்று சிந்தும் பதளி மதேினும் இேில யோேலவ. - ெல்ைவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

சிலுலவயில் அலறயப்ெட்ட கிறிஸ்துலவமய ெலறசோற்றுகிமறோம். அவரது 
சிலுலவ யூதருக்குத் தலடக்கல்; அலழக்கப்ெட்டவருக்மகோ கடவுளின் ஞோேம். 

திருத்தூதர் ெவுல் பகோரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திைிருந்து வோசகம் 1: 
22-25 

சமகோதரர் சமகோதரிகமள, 
யூதர்கள் அரும் அலடயோளங்கள் மவண்டும் என்று மகட்கிறோர்கள்; கிமரக்கர் 

ஞோேத்லத நோடுகிறோர்கள். ஆேோல் நோங்கள் சிலுலவயில் அலறயப்ெட்ட 
கிறிஸ்துலவப்ெற்றிப் ெலறசோற்றுகிமறோம். அச்சிலுலவ யூதருக்குத் தலடக் 
கல்ைோகவும் ெிற இேத்தோருக்கு  டல யோயும் இருக்கிறது. ஆேோல் 
அலழக்கப்ெட்டவர்கள், யூதரோேோலும் கிமரக்கரோேோலும், அவர்களுக்குக் கிறிஸ்து 
கடவுளின் வல்ைல யும் ஞோேமு ோய் இருக்கிறோர். ஏபேேில்  ேித ஞோேத்லத 
விடக் கடவுளின்  டல  ஞோேம்  ிக்கது;  ேித வைில லயவிட அவருலடய 
வலுவின்ல  வைில   ிக்கது. 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மயோவோ 3: 16 
தம் ஒமர  கன் ீது நம்ெிக்லக பகோள்ளும் எவரும் அழியோ ல் நிலைவோழ்வு 
பெறும் பெோருட்டு அந்த  கலேமய அளிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உைகின் ம ல் 
அன்புகூர்ந்தோர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இக்மகோவிலை இடித்துவிடுங்கள். நோன் மூன்று நோளில் இலதக் கட்டி எழுப்புமவன். 

✠ மயோவோன் எழுதிய தூய நற்பசய்தியிைிருந்து வோசகம் 2: 13-25 

அக்கோைத்தில் 
யூதர்களுலடய ெோஸ்கோ விழோ விலரவில் வரவிருந்ததோல் இமயசு 

எருசமைமுக்குச் பசன்றோர்; மகோவிைில் ஆடு,  ோடு, புறோ விற்மெோலரயும் அங்மக 
உட்கோர்ந்திருந்த நோணயம்  ோற்றுமவோலரயும் கண்டோர்; அப்மெோது கயிறுகளோல் ஒரு 
சோட்லட ெின்ேி, அவர்கள் எல்ைோலரயும் மகோவிைிைிருந்து துரத்திேோர்; ஆடு 
 ோடுகலளயும் விரட்டிேோர்; நோணயம்  ோற்றுமவோரின் சில்ைலறக் கோசுகலளக் 



பகோட்டிவிட்டு ம லசகலளயும் கவிழ்த்துப் மெோட்டோர். அவர் புறோ விற்ெவர்களிடம், 
“இவற்லற இங்கிருந்து எடுத் துச் பசல்லுங்கள்; என் தந்லதயின் இல்ைத்லதச் சந்லத 
ஆக்கோதீர்கள்” என்று கூறிேோர். அப்மெோது அவருலடய சீடர்கள், “உம் 
இல்ைத்தின் ீதுள்ள ஆர்வம் என்லே எரித்துவிடும்” என்று  லறநூைில் 
எழுதியுள்ளலத நிலேவு கூர்ந்தோர்கள். 

யூதர்கள் அவலரப் ெோர்த்து, “இவற்லறபயல்ைோம் பசய்ய உ க்கு உரில  உண்டு 
என்ெதற்கு நீர் கோட்டும் அலடயோளம் என்ே?” என்று மகட்டோர்கள். இமயசு 
 றுப ோழியோக அவர்களிடம், “இக்மகோவிலை இடித்துவிடுங்கள். நோன் மூன்று 
நோளில் இலதக் கட்டி எழுப்புமவன்” என்றோர். அப்மெோது யூதர்கள், “இந்தக் 
மகோவிலைக் கட்ட நோற்ெத்தோறு ஆண்டுகள் ஆயிற்மற! நீர் மூன்மற நோளில் இலதக் 
கட்டி எழுப்ெிவிடுவமீரோ?” என்று மகட்டோர்கள். ஆேோல் அவர் தம் உடைோகிய 
மகோவிலைப்ெற்றிமய மெசிேோர். அவர் இறந்து உயிருடன் எழுப்ெப்ெட்டமெோது 
அவருலடய சீடர் அவர் இவ்வோறு பசோல்ைியிருந்தலத நிலேவுகூர்ந்து 
 லறநூலையும் இமயசுவின் கூற்லறயும் நம்ெிேர். 

ெோஸ்கோ விழோவின்மெோது இமயசு எருசமை ில் இருந்த மவலளயில் அவர் பசய்த 
அரும் அலடயோளங்கலளக் கண்டு ெைர் அவரது பெயரில் நம்ெிக்லக லவத்தேர். 
ஆேோல் இமயசு அவர்கலள நம்ெிவிடவில்லை; ஏபேேில் அவருக்கு 
அலேவலரப்ெற்றியும் பதரியும்.  ேிதலரப் ெற்றி அவருக்கு யோரும் 
எடுத்துச்பசோல்ைத் மதலவயில்லை. ஏபேேில்  ேித உள்ளத்தில் இருப்ெலத அவர் 
அறிந்திருந்தோர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


