
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - வியாழன் 
முதல் வாசகம் 

தங்களின் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலைக் ககளாத மக்களினம் இதுகவ. 

இலைவாக்கினர் எகரமியா நூைிைிருந்து வாசகம் 7: 23-28 

ஆண்டவர் கூைியது: 
நான் இஸ்ரகயலுக்குக் ககாடுத்த கட்டலள இதுகவ: என் குரலுக்குச் 

கசவிககாடுங்கள். அப்கோது நான் உங்களுக்குக் கடவுளாய் இருப்கேன். நீங்கள் 
எனக்கு மக்களாய் இருப்ேரீ்கள். நான் கட்டலளயிட்ட கநைிகள் அலனத்லதயும் 
கலடப்ேிடியுங்கள். அது உங்களுக்கு நைம் ேயக்கும். 

அவர்ககளா கசவிசாய்க்கவும் இல்லை; கவனிக்கவும் இல்லை. ேிடிவாத 
குணமுலடய அவர்களின் தீய உள்ளத்தின் திட்டப்ேடி நடந்தார்கள்; முன்கனாக்கிச் 
கசல்வதற்குப் ேதில் ேின்கனாக்கிச் கசன்ைார்கள். உங்கள் மூதாலதயர் எகிப்து 
நாட்டிைிருந்து கவளிகயைிய நாளிைிருந்து இன்றுவலர ஒவ்கவாரு நாளும் 
கதாடர்ந்து என் ஊழியர்களாகிய இலைவாக்கினர்கலள உங்களிடம் 
அனுப்ேியுள்களன். அவர்ககளா எனக்குச் கசவிசாய்க்கவில்லை; 
கவனிக்கவில்லை; முரட்டுப் ேிடிவாதம் ககாண்டு தங்கள் மூதாலதயலரவிட 
அதிகத் தீச்கசயல் கசய்தனர். 

நீ அவர்களிடம் இச்கசாற்கலள எல்ைாம் கூறுவாய்; அவர்ககளா உனக்குச் 
கசவிசாய்க்க மாட்டார்கள். நீ அவர்கலள அலழப்ோய்; அவர்ககளா உனக்குப் 
ேதில் தரமாட்டார்கள். தங்களின் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலைக் ககளாத, 
அவர் தண்டித்தும் திருந்தாத இனம் இதுகவ, என அவர்களிடம் கசால். உண்லம 
அழிந்து கோயிற்று. அது அவர்கள் வாயிைிருந்து அகன்று கோயிற்று. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திோ 95: 1-2. 6-7a. 7b-9 (ேல்ைவி: 8b,7b காண்க) 
ேல்ைவி: உங்கள் இதயத்லதக் கடினப்ேடுத்தாதீர்; ஆண்டவர் குரலைக் ககட்டிடுவரீ். 

1 வாருங்கள்; ஆண்டவலரப் புகழ்ந்து ோடுங்கள்; நமது மீட்ேின் ோலைலயப் 
கோற்ைி ஆர்ப்ேரியுங்கள். 
2 நன்ைியுடன் அவர் திருமுன் கசல்கவாம்; புகழ்ப்ோக்களால் அவலரப் கோற்ைி 
ஆர்ப்ேரிப்கோம். - ேல்ைவி 
 



6 வாருங்கள்; தாள்ேணிந்து அவலரத் கதாழுகவாம்; நம்லம உருவாக்கிய 
ஆண்டவர்முன் முழந்தாளிடுகவாம். 
7a அவகர நம் கடவுள்; நாகமா அவரது கமய்ச்சைின் மக்கள்; நாம் அவர் 
கேணிக்காக்கும் ஆடுகள். - ேல்ைவி 
 
7b இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச் கசவிககாடுத்தால் எத்துலண நைம்! 
8 அன்று கமரிோவிலும், ோலை நிைத்தில் மாசாவிலும் கசய்ததுகோல், உங்கள் 
இதயத்லதக் கடினப்ேடுத்திக் ககாள்ளாதீர்கள். 
9 அங்கக உங்கள் மூதாலதயர் என்லனச் கசாதித்தனர்; என் கசயல்கலளக் 
கண்டிருந்தும் என்லனச் கசாதித்துப் ோர்த்தனர். - ேல்ைவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

கயாகவ 2: 12-13 
'இப்கோழுதாவது உங்கள் முழு இதயத்கதாடு என்னிடம் திரும்ேி வாருங்கள். 
ஏகனனில் நான் அருள் நிலைந்தவர், இரக்கம் மிக்கவர்,’ என்கிைார் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

என்கனாடு இராதவர் எனக்கு எதிராக இருக்கிைார். 

✠ லூக்கா எழுதிய தூய நற்கசய்தியிைிருந்து வாசகம் 11: 14-23 

ஒரு நாள் இகயசு கேச்சிழந்த ஒருவரிடமிருந்து கேலய ஓட்டினார். கேய் 
கவளிகயைகவ, கேச்சற்ை அவர் கேசினார். கூட்டத்தினர் வியந்து நின்ைனர். 
அவர்களுள் சிைர், “கேய்களின் தலைவனாகிய கேயல்கசபூலைக் ககாண்கட 
இவன் கேய்கலள ஓட்டுகிைான்” என்ைனர். கவறு சிைர் அவலரச் கசாதிக்கும் 
கநாக்குடன், வானத்திைிருந்து ஏகதனும் ஓர் அலடயாளம் காட்டுமாறு அவரிடம் 
ககட்டனர். 

இகயசு அவர்களுலடய சிந்தலனகலள அைிந்து, அவர்களிடம் கூைியது: 
தனக்கு எதிராகத் தாகன ேிளவுேடும் எந்த அரசும் ோழாய்ப்கோகும். அவ்வாகை 
ேிளவுேடும் வடீும் விழுந்துவிடும். சாத்தானும் தனக்கு எதிராகத் தாகன 
ேிளவுேட்டுப் கோனால் அவனது அரசு எப்ேடி நிலைத்து நிற்கும்? 
கேயல்கசபூலைக் ககாண்டு நான் கேய்கலள ஓட்டுகிகைன் என்கிைரீ்ககள. நான் 
கேயல்கசபூலைக் ககாண்டு கேய்கலள ஓட்டுகிகைன் என்ைால் உங்கலளச் 
கசர்ந்தவர்கள் யாலரக் ககாண்டு கேய் ஓட்டுகிைார்கள்? ஆககவ அவர்ககள 
உங்கள் கூற்று தவறு என்ேதற்குச் சாட்சிகள். 

நான் கடவுளின் ஆற்ைைால் கேய்கலள ஓட்டுகிகைன் என்ைால் இலையாட்சி 
உங்களிடம் வந்துள்ளது அல்ைவா! வைியவர் ஆயுதம் தாங்கித் தம் 



அரண்மலனலயக் காக்கிைகோது அவருலடய உலடலமகள் ோதுகாப்ோக 
இருக்கும். அவலரவிட மிகுந்த வைிலமயுலடயவர் ஒருவர் வந்து அவலர 
கவன்ைால் அவர் நம்ேியிருந்த எல்ைாப் ேலடக்கைங்கலளயும் ேைித்துக்ககாண்டு, 
ககாள்லளப் கோருலளயும் ேங்கிடுவார். 

என்கனாடு இராதவர் எனக்கு எதிராக இருக்கிைார்; என்கனாடு இலணந்து 
மக்கலளக் கூட்டிச் கசர்க்காதவர் அவர்கலளச் சிதைடிக்கிைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


