
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

`இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர்' என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார். 

விடுதனைப் பயண நூைிைிருந்து வாசகம் 3: 1-8a, 13-15 

அந்நாள்களில் 
மமாமச மிதியாைின் அர்ச்சகராகிய தம் மாமைார் இத்திமராவின் ஆட்டு 

மந்னதனய மமய்த்து வந்தார். அவர் அந்த ஆட்டு மந்னதனயப் பானைநிைத்தின் 
மமற்றினசயாக ஓட்டிக்ககாண்டு கடவுளின் மனையாகிய ஓமரனப 
வந்தனடந்தார். அப்மபாது ஆண்டவரின் தூதர் ஒரு முட்புதரின் நடுமவ 
தீப்பிழம்பில் அவருக்குத் மதான்றிைார். அவர் பார்த்தமபாது முட்புதர் கநருப்பால் 
எரிந்துககாண்டிருந்தது. ஆைால் அம்முட்புதர் தீய்ந்துமபாகவில்னை. “ஏன் 
முட்புதர் தீய்ந்துமபாகவில்னை? இந்த மாகபரும் காட்சினயப் பார்ப்பதற்காக 
நான் அப்பக்கமாகச் கசல்மவன்” என்று மமாமச கூறிக்ககாண்டார். 

அவ்வாமற பார்ப்பதற்காக அவர் அணுகி வருவனத ஆண்டவர் கண்டார். 
‘மமாமச, மமாமச’ என்று கசால்ைிக் கடவுள் முட்புதரின் நடுவிைிருந்து அவனர 
அனழக்க, அவர் “இமதா நான்” என்றார். அவர், “இங்மக அணுகி வராமத; உன் 
பாதங்களிைிருந்து மிதியடிகனள அகற்றிவிடு; ஏகைைில் நீ 
நின்றுககாண்டிருக்கிற இந்த இடம் புைிதமாை நிைம்” என்றார். மமலும் அவர், 
“உங்கள் மூதானதயரின் கடவுள், ஆபிரகாமின் கடவுள், ஈசாக்கின் கடவுள், 
யாக்மகாபின் கடவுள் நாமை” என்றுனரத்தார். மமாமச கடவுனள உற்று மநாக்க 
அஞ்சியதால் தம் முகத்னத மூடிக்ககாண்டார். 

அப்மபாது ஆண்டவர் கூறியது: எகிப்தில் என் மக்கள் படும் துன்பத்னத என் 
கண்களால் கண்மடன்; அடினம மவனைவாங்கும் அதிகாரிகனள முன்ைிட்டு 
அவர்கள் எழுப்பும் குரனையும் மகட்மடன்; ஆம், அவர்களின் துயரங்கனள நான் 
அறிமவன். எைமவ எகிப்தியரின் பிடியிைிருந்து அவர்கனள விடுவிக்கவும், 
அந்நாட்டிைிருந்து பாலும் மதனும் கபாழியும் நல்ை பரந்தமதார் நாட்டிற்கு 
அவர்கனள நடத்திச் கசல்ைவும் இறங்கி வந்துள்மளன். 

மமாமச கடவுளிடம், “இமதா! இஸ்ரமயல் மக்களிடம் கசன்று உங்கள் 
மூதானதயரின் கடவுள் என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார் என்று நான் 
கசால்ை, ‘அவர் கபயர் என்ை?’ என்று அவர்கள் என்னை விைவிைால், 
அவர்களுக்கு என்ை கசால்மவன்?” என்று மகட்டார். கடவுள் மமாமசனய மநாக்கி, 
‘இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர் நாமை’ என்றார். 

மமலும் அவர், “நீ இஸ்ரமயல் மக்களிடம், ‘இருக்கின்றவர் நாமை’ என்பவர் 
என்னை உங்களிடம் அனுப்பிைார் என்று கசால்” என்றார். கடவுள் மீண்டும் 



மமாமசனய மநாக்கிப் பின்வருமாறு கூறிைார்: “நீ இஸ்ரமயல் மக்களிடம், 
‘உங்கள் மூதானதயரின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் - ஆபிரகாமின் கடவுள், 
ஈசாக்கின் கடவுள், யாக்மகாபின் கடவுள் - என்னை உங்களிடம் அனுப்பியுள்ளார்’ 
என்று கசால். இதுமவ என்கறன்றும் என் கபயர்; தனைமுனற தனைமுனறயாக 
என் நினைவுச் சின்ைமும் இதுமவ!” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 103: 1-2. 3-4. 6-7. 8,11 (பல்ைவி: 8a) 
பல்ைவி: ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் ககாண்டவர். 

1 என் உயிமர! ஆண்டவனரப் மபாற்றிடு! என் முழு உளமம! அவரது 
திருப்கபயனர ஏத்திடு! 
2 என் உயிமர! ஆண்டவனரப் மபாற்றிடு! அவருனடய கைிவாை கசயல்கள் 
அனைத்னதயும் மறவாமத! - பல்ைவி 
 
3 அவர் உன் குற்றங்கனளகயல்ைாம் மன்ைிக்கின்றார்; உன் 
மநாய்கனளகயல்ைாம் குணமாக்குகின்றார். 
4 அவர் உன் உயினரப் படுகுழியிைின்று மீட்கின்றார்; அவர் உைக்குப் 
மபரன்னபயும் இரக்கத்னதயும் மணிமுடியாகச் சூட்டுகின்றார். - பல்ைவி 
 
6 ஆண்டவரின் கசயல்கள் நீதியாைனவ; ஒடுக்கப்பட்மடார் அனைவருக்கும் 
அவர் உரினமகனள வழங்குகின்றார். 
7 அவர் தம் வழிகனள மமாமசக்கு கவளிப்படுத்திைார்; அவர் தம் கசயல்கனள 
இஸ்ரமயல் மக்கள் காணும்படி கசய்தார். - பல்ைவி 
 
8 ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் ககாண்டவர்; நீடிய கபாறுனமயும் மபரன்பும் 
உள்ளவர். 
11 அவர் தமக்கு அஞ்சுமவார்க்குக் காட்டும் மபரன்பு மண்ணிைின்று விண்ணளவு 
மபான்று உயர்ந்தது. - பல்ைவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

மமாமசமயாடு மக்கள் பானைநிைத்தில் நடத்திய வாழ்க்னக நமக்கு 
அறிவுபுகட்டும் படிப்பினையாக எழுதப்பட்டுள்ளது. 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திைிருந்து 
வாசகம் 10: 1-6, 10-12 

சமகாதரர் சமகாதரிகமள, 



நீங்கள் ஒன்னற அறிந்திருக்க மவண்டும் எை விரும்புகிமறன். நம் முன்மைார் 
அனைவரும் மமகத்தின்கீழ் வழிநடந்தைர். அவர்கள் அனைவரும் கடனைக் 
கடந்து கசன்றைர். அவர்கள் அனைவரும் மமாமசமயாடு இனணந்திருக்கும்படி 
மமகத்தாலும் கடைாலும் திருமுழுக்குப் கபற்றார்கள். அவர்கள் அனைவரும் 
ஒமர ஆன்மிக உணனவ உண்ட ைர். அவர்கள் அனைவரும் ஒமர ஆன்மிகப் 
பாைத்னதப் பருகிைர். தங்கனளப் பின்கதாடர்ந்து வந்த ஆன்மிகப் 
பானறயிைிருந்து அவர்கள் பருகிைார்கள். கிறிஸ்துமவ அப்பானற. 
அப்படியிருந்தும், அவர்களில் கபரும்பான்னமமயார் கடவுளுக்கு உகந்தவராய் 
இருக்கவில்னை. பானை நிைத்திமைமய அவர்கள் ககால்ைப்பட்டார்கள். 

அவர்கள் தீயைவற்றில் ஆனச ககாண்டு இருந்தது மபாை நாமும் இராதவாறு 
இனவ நமக்கு ஒரு முன்ைனடயாளமாக நிகழ்ந்தை. அவர்களுள் சிைர் முணு 
முணுத்தைர். இதைால் அவர்கள் அழிவு வினளவிக்கும் தூதரால் 
அழிக்கப்பட்டைர். அவர்கனளப்மபால் நாமும் முணுமுணுக்கக் கூடாது. 

அவர்களுக்கு நிகழ்ந்த இனவயனைத்தும் மற்றவர்களுக்கு எச்சரிக்னகயாக 
அனமகின்றை. இறுதிக் காைத்தில் வாழும் நமக்கு இனவ அறிவுனரயாக 
எழுதப்பட்டுள்ளை. எைமவ தாம் நினையாக நிற்பதாக நினைத்துக் 
ககாண்டிருப்பவர் விழுந்துவிடாதபடி பார்த்துக்ககாள்ளட்டும். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மத் 4: 17 
'மைம் மாறுங்கள், ஏகைைில் விண்ணரசு கநருங்கி வந்துவிட்டது,’ என்கிறார் 
ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

மைம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் அப்படிமய அழிவரீ்கள். 

✠ லூக்கா எழுதிய தூய நற்கசய்தியிைிருந்து வாசகம் 13: 1-9 

அக்காைத்தில் 
சிைர் இமயசுவிடம் வந்து, பைி கசலுத்திக்ககாண்டிருந்த கைிமையனரப் 

பிைாத்து ககான்றான் என்ற கசய்தினய அறிவித்தைர். அவர் அவர்களிடம் 
மறுகமாழியாக, “இக்கைிமையருக்கு இவ்வாறு நிகழ்ந்ததால் இவர்கள் 
மற்கறல்ைாக் கைிமையனரயும்விடப் பாவிகள் எை நினைக்கிறரீ்களா? அப்படி 
அல்ை எை உங்களுக்குச் கசால்கிமறன். மைம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் 
அனைவரும் அவ்வாமற அழிவரீ்கள். சீமைாவாமிமை மகாபுரம் விழுந்து 
பதிகைட்டுப் மபனரக் ககான்றமத. அவர்கள் எருசமைமில் குடியிருந்த மற்ற 
எல்ைானரயும்விடக் குற்றவாளிகள் எை நினைக்கிறரீ்களா? அப்படி அல்ை எை 
உங்களுக்குச் கசால்கிமறன். மைம் மாறாவிட்டால் நீங்கள் அனைவரும் 
அப்படிமய அழிவரீ்கள்” என்றார். 



மமலும், இமயசு இந்த உவனமனயக் கூறிைார்: “ஒருவர் தம் திராட்னசத் 
மதாட்டத்தில் அத்திமரம் ஒன்னற நட்டு னவத்திருந்தார். அவர் வந்து அதில் 
கைினயத் மதடியமபாது எனதயும் காணவில்னை. எைமவ அவர் மதாட்டத் 
கதாழிைாளரிடம், ‘பாரும், மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த அத்திமரத்தில் கைினயத் 
மதடி வருகிமறன்; எனதயும் காணவில்னை. ஆகமவ இனத கவட்டிவிடும். 
இடத்னத ஏன் அனடத்துக்ககாண்டிருக்க மவண்டும்?’ என்றார். கதாழிைாளர் 
மறுகமாழியாக, ‘ஐயா, இந்த ஆண்டும் இனத விட்டு னவயும்; நான் இனதச் 
சுற்றிலும் ககாத்தி எரு மபாடுமவன். அடுத்த ஆண்டு கைி ககாடுத்தால் சரி; 
இல்னையாைால் இனத கவட்டிவிடைாம்’ என்று அவரிடம் கூறிைார்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


