
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - புதன் 
முதல் வாசகம் 

நீங்கள் என் கட்டளைகளை ஏற்று, பின்பற்றி நடங்கள். 

இளைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1, 5-9 

மமாமச மக்களைப் பார்த்துக் கூறியது: இப்பபாழுது இஸ்ரமயலமர! மகளுங்கள்; 
நான் உங்களுக்குக் கற்றுத்தரும் நியமங்கள், முளறளமகைின்படி ஒழுகுங்கள். 
அதனால் நீங்கள் வாழ்ந்து, உங்கள் மூதாளதயரின் கடவுைாகிய ஆண்டவர் 
உங்களுக்குக் பகாடுக்கும் நாட்டுக்குச் பசன்று அளத உரிளமயாக்குவரீ்கள். 

நம் கடவுைாகிய ஆண்டவரின் கட்டளைப்படிமய நியமங்களையும் 
முளறளமகளையும் உங்களுக்குக் கற்றுத் தருகிமறன். எனமவ, நீங்கள் மபாய் 
உரிளமயாக்கிக்பகாள்ளும் நாட்டில் அவற்ளறப் பின்பற்ற மவண்டும். நீங்கள் 
அவற்ளறப் பின்பற்றி நடங்கள். அதுமவ மக்கைினங்கள் முன்னிளலயில் உங்கள் 
ஞானமும் அறிவாற்றலுமாய் விைங்கும். இந்த நியமங்களைக் மகள்வியுறும் 
அளனவரும், உண்ளமயில் இப்மபரினம் ஞானமும் அறிவாற்றலும் பகாண்ட 
மக்கைால் ஆனது என்பர். 

நாம் குரல் எழுப்பும்மபாபதல்லாம் நம் கடவுைாகிய ஆண்டவர் நம்மமாடு 
உள்ைார். அவளரப்மபால், மக்களுக்கு மிகவும் பநருங்கிய கடவுளைக் பகாண்ட 
மவறு மபரினம் ஏதாகிலும் உண்டா? நான் இன்று மநர்ளமமிகு சட்டங்களை 
உங்களுக்குத் தந்துள்மைன். இவற்ளறப் மபான்ற நியமங்களையும் 
முளறளமகளையும் பகாண்ட மவறு மபரினம் ஏதாகிலும் உண்டா? 

கவனமாய் இருங்கள்; உங்கள் கண்கைால் நீங்கள் கண்ட அளனத்ளதயும் 
மறந்துமபாகாதபடி உங்கள் இதயங்கைில் காத்துக்பகாள்ளுங்கள். உங்கள் 
வாழ்நாள் முழுளமயும் நீங்கள் அவற்ளற மறக்க மவண்டாம். உங்கள் 
பிள்ளைகளுக்கும், மபரப் பிள்ளைகளுக்கும் அவற்ளற எடுத்துக் கூறுங்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 147: 12-13. 15-16. 19 (பல்லவி: 12a) 
பல்லவி: எருசமலமம! ஆண்டவளரப் மபாற்றுவாயாக. 

12 எருசமலமம! ஆண்டவளரப் மபாற்றுவாயாக! சீமயாமன! உன் கடவுளைப் 
புகழ்வாயாக! 



13 அவர் உன் வாயில்கைின் தாழ்களை வலுப்படுத்துகின்றார்; உன்னிடமுள்ை 
உன் பிள்ளைக்கு ஆசி வழங்குகின்றார். - பல்லவி 
 
15 அவர் தமது கட்டளைளய உலகினுள் அனுப்புகின்றார்; அவரது வாக்கு மிகவும் 
விளரவாய்ச் பசல்கின்றது. 
16 அவர் பவண்கம்பைிமபால் பனிளயப் பபாழியச் பசய்கின்றார்; சாம்பளலப்மபால் 
உளறபனிளயத் தூவுகின்றார். - பல்லவி 
 
19 யாக்மகாபுக்குத் தமது வாக்ளகயும் இஸ்ரமயலுக்குத் தம் நியமங்களையும் நீதி 
பநறிகளையும் அறிவிக்கின்றார். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மயாவா 6: 63b, 68b 
ஆண்டவமர! நீர் கூறிய வார்த்ளதகள் வாழ்வுதரும் ஆவிளயக் 
பகாடுக்கின்றன; நிளலவாழ்வும் அைிக்கின்றன. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

களடப்பிடித்துக் கற்பிக்கிறவமரா விண்ைரசில் பபரியவர். 

✠ மத்மதயு எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-19 

அக்காலத்தில் 
இமயசு தம் சீடளர மநாக்கிக் கூறியது: “திருச்சட்டத்ளதமயா 

இளறவாக்குகளைமயா நான் அழிக்க வந்மதன் என நீங்கள் எண்ை மவண்டாம்; 
அவற்ளற அழிப்பதற்கல்ல, நிளறமவற்றுவதற்மக வந்மதன். விண்ணும் மண்ணும் 
ஒழிந்து மபாகுமுன் திருச்சட்டம் யாவும் நிளறமவறும். அதன் ஒரு 
சிற்பறழுத்மதா ஒரு புள்ைிமயா ஒழியாது என உறுதியாக உங்களுக்குச் 
பசால்லுகிமறன். 

எனமவ, இக்கட்டளைகைில் மிகச் சிறியது ஒன்ளறமயனும் மீறி அவ்வாமற 
மக்களுக்கும் கற்பிக்கிறவர் விண்ைரசில் மிகச் சிறியவர் எனக் கருதப்படுவார். 
இளவ அளனத்ளதயும் களடப்பிடித்துக் கற்பிக்கிறவமரா விண்ைரசில் பபரியவர் 
எனக் கருதப்படுவார்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


