
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

எங்கள் ககவிகைப் ப ொருள்ககை ந ொக்கி, `எங்கள் கடவுநை' என்று இைி 
ப ொல்லமொட்நடொம். 

இகைவொக்கிைர் ஓந யொ நூலிலிருந்து வொ கம் 14: 1-9 

ஆண்டவர் கூைியது: 
இஸ்ரநயநல! உன் கடவுைொகிய ஆண்டவரிடம் திரும் ி வொ;  ீ உன் 

தீச்ப யலொல் வழீ்ச் ியுற்ைொய். இம்பமொழிககை ஏந்தி ஆண்டவரிடம் திரும் ி 
வந்து இவ்வொறு ப ொல்லுங்கள்: “தீவிகை அகைத்கதயும் அகற்ைியருளும், 
 ன்கமயொைகத ஏற்றுக்பகொள்ளும்;  ொங்கள் எங்கள் வொய்பமொழியொம் கைிககை 
உமக்கு அைிப்ந ொம்; அ ீரியர் எங்ககை விடுவிக்கமொட்டொர்கள்; குதிகரநமல் 
 ொங்கள் ஏைமொட்நடொம்; எங்கள் ககவிகைப் ப ொருள்ககை ந ொக்கி, ‘எங்கள் 
கடவுநை!’ என்று இைிச் ப ொல்லமொட்நடொம்; திக்கற்ைவன் உம்மிடத்தில்  ரிகவப் 
ப றுகிைொன்” எைச் ப ொல்லுங்கள். 

அவர்களுகடய  ற்றுறுதியின்கமகய  ொன் குணமொக்குநவன்; அவர்கள்நமல் 
உைமொர அன்புகூர்நவன். அவர்கள் நமலிருந்த என்  ிைம் தணிந்துவிட்டது.  ொன் 
இஸ்ரநயலுக்குப்  ைி ந ொலிருப்ந ன்; அவன் லீலிந ொல் மலருவொன்; 
பல நைொைின் மரம்ந ொல் நவரூன்ைி  ிற் ொன். அவனுகடய கிகைகள் விரிந்து 
 ரவும்; அவன் ப ொலிவு ஒலிவ மரம் ந ொல் இருக்கும்; பல நைொகைப்ந ொல் 
அவன்  றுமணம்  ரப்புவொன். 

அவர்கள் திரும் ிவந்து என்  ிழலில் குடியிருப் ொர்கள்; நகொதுகமந ொல் 
தகழத்நதொங்குவொர்கள். திரொட்க க் பகொடிந ொல் ப ழிப் கடவொர்கள். 
பல நைொைின் திரொட்க  இர ம்ந ொல் அவர்கைது புகழ் விைங்கும். இைிநமல் 
எப்ரொயிமுக்குச்  ிகலகள் எதற்கு?  ொநை அவனுக்குச் ப வி ொய்த்து, அவன்நமல் 
அக்ககை பகொண்டுள்நைன்;  ொன்  சுகமயொை நதவதொரு மரம் ந ொன்ைவன். உன் 
கைி எல்லொம் என்ைிடமிருந்நத வரும். 

ஞொைம்  ிகைந்தவன் எவநைொ, அவன் இவற்கை உணர்ந்து பகொள்ைட்டும்; 
 குத்தைிவு உள்ைவன் எவநைொ, அவன் இவற்கை அைிந்துபகொள்ைட்டும்; 
ஆண்டவரின் ப ைிகள் ந ர்கமயொைகவ; ந ர்கமயொைவர்கள் அவற்கைப் 
 ின் ற்ைி  டக்கிைொர்கள்; மீறுகிைவர்கள் அவற்ைில் இடைி விழுகின்ைொர்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

 



பதிலுரரப் பாடல் 

தி ொ 81: 5c-7a. 7bc-8. 9-10ab. 13,16 ( ல்லவி: 10,8a) 
 ல்லவி: உன் கடவுைொகிய ஆண்டவர்  ொநை; என் மக்கநை, எைக்குச் 
ப விபகொடுங்கள். 

5c  ொன் அைியொத பமொழிகயக் நகட்நடன். 
6 நதொைிைின்று உன் சுகமகய அகற்ைிநைன்; உன் கககள் கூகடயிைின்று 
விடுதகல ப ற்ைை. 
7a துன்  நவகையில் என்கை ந ொக்கி மன்ைொடிைரீ்கள்;  ொன் உங்ககை 
விடுவித்நதன். -  ல்லவி 
 
7bc இடி முழங்கும் மகைவிடத்திைின்று  ொன் உங்களுக்கு மறுபமொழி கூைிநைன்; 
பமரி ொவின்  ீரூற்று அருகில் உங்ககைச் ந ொதித்நதன். 
8 என் மக்கநை, எைக்குச் ப விபகொடுங்கள்;  ொன் உங்களுக்கு எச் ரிக்கக 
விடுக்கின்நைன்; இஸ்ரநயலநர,  ீங்கள் எைக்குச் ப வி ொய்த்தொல், எவ்வைவு 
 லமொயிருக்கும்! -  ல்லவி 
 
9 உங்கைிகடநய நவற்றுத் பதய்வம் இருத்தலொகொது;  ீங்கள் அன்ைிய 
பதய்வத்கதத் பதொழலொகொது. 
10ab உங்ககை எகிப்து  ொட்டிைின்று அகழத்து வந்த கடவுைொகிய ஆண்டவர் 
 ொநை. -  ல்லவி 
 
13 என் மக்கள் எைக்குச் ப வி ொய்த்திருந்தொல், இஸ்ரநயலர்  ொன் கொட்டிய 
வழியில்  டந்திருந்தொல், எவ்வைநவொ  லமொயிருந்திருக்கும். 
16 உங்களுக்கு  யமொை நகொதுகமகய உணவொகக் பகொடுப்ந ன்; உங்களுக்கு 
மகலத் நதைொல்  ிகைவைிப்ந ன். -  ல்லவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

மத் 4: 17 
மைம் மொறுங்கள், ஏபைைில் விண்ணரசு ப ருங்கி வந்துவிட்டது, என்கிைொர் 
ஆண்டவர். 

நற்வசய்தி வாசகம் 

 ம் ஆண்டவரொகிய கடவுள் ஒருவநர ஆண்டவர். அவரிடம் அன்புகூர்வொயொக. 

✠ மொற்கு எழுதிய தூய  ற்ப ய்தியிலிருந்து வொ கம் 12: 28b-34 

அக்கொலத்தில் 



மகைநூல் அைிஞருள் ஒருவர், இநயசுகவ அணுகி வந்து, “அகைத்திலும் 
முதன்கமயொை கட்டகை எது?” என்று நகட்டொர். அதற்கு இநயசு, “ ‘இஸ்ரநயநல 
நகள்.  ம் ஆண்டவரொகிய கடவுள் ஒருவநர ஆண்டவர். உன் முழு 
இதயத்நதொடும் முழு உள்ைத்நதொடும் முழு மைத்நதொடும் முழு ஆற்ைநலொடும் 
உன் ஆண்டவரொகிய கடவுைிடம் அன்புகூர்வொயொக’ என் து முதன்கமயொை 
கட்டகை. ‘உன்மீது  ீ அன்புகூர்வதுந ொல் உைக்கு அடுத்திருப் வர்மீதும் 
அன்புகூர்வொயொக’ என் து இரண்டொவது கட்டகை. இவற்கைவிட நமலொை 
கட்டகை நவறு எதுவும் இல்கல” என்ைொர். 

அதற்கு மகைநூல் அைிஞர் அவரிடம், “ ன்று ந ொதகநர, ‘கடவுள் ஒருவநர; 
அவகரத் தவிர நவறு ஒரு கடவுள் இல்கல’ என்று  ீர் கூைியது உண்கமநய. 
அவரிடம் முழு இதயத்நதொடும் முழு அைிநவொடும் முழு ஆற்ைநலொடும் அன்பு 
ப லுத்துவதும், தன்ைிடம் அன்பு பகொள்வதுந ொல் அடுத்திருப் வரிடம் அன்பு 
ப லுத்துவதும் எரி லிககையும் நவறு  லிககையும்விட நமலொைது” என்று 
கூைிைொர். 

அவர் அைிவுத்திைநைொடு  திலைித்தகதக் கண்ட இநயசு அவரிடம், “ ீர் 
இகையொட் ியிைின்று பதொகலயில் இல்கல” என்ைொர். அதன் ின் எவரும் 
அவரிடம் எகதயும் நகட்கத் துணியவில்கல. 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


