
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - சனி 
முதல் வாசகம் 

வெட்டுெதற்குக் வ ொண்டு வெல்லப்படும் ெொந்தமொன வெம்மறிபபொல் இருந்பதன். 

இறறெொக் ினர் எபேமியொ நூலிலிருந்து ெொெ ம் 11: 18-20 

‘ஆண்டெர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினொர்; நொனும் புரிந்து வ ொண்படன். பின்னர் 
நீர் அெர் ளின் வெயல் றள எனக்குக்  ொட்டினரீ். வெட்டுெதற்குக் வ ொண்டு 
வெல்லப்படும் ெொந்தமொன வெம்மறிபபொல் இருந்பதன்; அெர் ள் எனக்கு எதிேொய், 
‘மேத்றதப் பழத்பதொடு அழிப்பபொம்; ெொழ்பெொரின் நொட்டிலிருந்து அெறன 
அ ற்றிெிடுபெொம்; அென் வபயர் மறக் ப்படட்டும்’ என்று வெொல்லிச் ெதித் 
திட்டம் தீட்டியறத நொன் அறியொதிருந்பதன். 

பறட ளின் ஆண்டெபே, நீர் பநர்றமபயொடு தீர்ப்பிடுபெர்; 
உள்ளுணர்வு றளயும் இதயச் ெிந்தறன றளயும் பெொதித்தறிபெர்; நீர் 
அெர் றளப் பழிெொங்குெறத நொன்  ொணபெண்டும். ஏவனனில், என் ெழக்ற  
உம்மிடம் எடுத்துறேத்துள்பளன். 

ஆண்டெரின் அருள்ெொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபொ 7: 1-2. 8bc-9. 10-11 (பல்லெி: 1a) 
பல்லெி: ஆண்டெபே, உம்மிடம் நொன் அறடக் லம் புகுந்பதன். 

1 என்  டவுளொ ிய ஆண்டெபே, உம்மிடம் அறடக் லம் புகுந்பதன்; என்றனத் 
துேத்துபெொர் அறனெரிடமிருந்தும் என்றனக்  ொப்பொற்றித் தப்புெியும். 
2 இல்றலவயனில், என் எதிரி ள் ெிங் ம்பபொல என்றனப் பறீிக்  ிழித்துப் 
பபொடுெொர் ள்; ெிடுெிப்பபொர் எெரும் இேொர். - பல்லெி 
 
8b ஆண்டெபே, என் பநர்றமக்கும் ெொய்றமக்கும் ஏற்ப எனக்குத் தீர்ப்பளியும். 
9 வபொல்லொரின் தீறமறய முடிவுக்குக் வ ொண்டுெொரும்; நல்லொறே 
நிறலநிறுத்தும்; நீர் எண்ணங் றளயும் ெிருப்பங் றளயும்  ண்டறிபெர்; நீதி 
அருளும்  டவுள். - பல்லெி 
 
10  டவுபள என் ப டயம்; பநரிய உளத்பதொறே அெர் ெிடுெிப்பொர். 
11  டவுள் நடுநிறல தெறொத நீதிபதி; நொள்பதொறும் அநீதிறயப் 
வபொறுத்துக்வ ொள்ளொத இறறென். - பல்லெி 
 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

பயொெொ 3: 16 
தம் ஒபே ம ன்மீது நம்பிக்ற  வ ொள்ளும் எெரும் அழியொமல் நிறலெொழ்வு 
வபறும் வபொருட்டு அந்த ம றனபய அளிக்கும் அளவுக்குக்  டவுள் 
உல ின்பமல் அன்புகூர்ந்தொர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 லிபலயொெிலிருந்தொ வமெியொ ெருெொர்? 

✠ பயொெொன் எழுதிய தூய நற்வெய்தியிலிருந்து ெொெ ம் 7: 40-53 

அக் ொலத்தில் 
யூதர் ளின் திருெிழொ கூட்டத்தில் ெிலர் இபயசுெின் ெொர்த்றத றளக் ப ட்டு, 

“ெேபெண்டிய இறறெொக் ினர் உண்றமயில் இெபே” என்றனர். பெறு ெிலர், 
“வமெியொ இெபே” என்றனர். மற்றும் ெிலர், “ லிபலயொெிலிருந்தொ வமெியொ 
ெருெொர்? தொெதீின் மேபிலிருந்தும் அெர் குடியிருந்த வபத்லப ம் ஊரிலிருந்தும் 
வமெியொ ெருெொர் என்றல்லெொ மறறநூல் கூறு ிறது?” என்றனர். இப்படி 
அெறேக் குறித்து மக் ளிறடபய பிளவு ஏற்பட்டது. ெிலர் அெறேப் பிடிக்  
ெிரும்பினர். ஆனொல் யொரும் அெறேத் வதொடெில்றல. 

தறலறமக் குருக் ளும் பரிபெயர் ளும் அனுப்பியிருந்த  ொெலர் ள் 
அெர் ளிடம் திரும்பி ெந்தொர் ள். அெர் ள்  ொெலர் ளிடம், “ஏன் அெறனப் 
பிடித்துக் வ ொண்டு ெேெில்றல?” என்று ப ட்டொர் ள்.  ொெலர் மறுவமொழியொ , 
“அெறேப்பபொல எெரும் என்றுபம பபெியதில்றல” என்றனர். பரிபெயர் 
அெர் றளப் பொர்த்து, “நீங் ளும் ஏமொந்து பபொனரீ் பளொ? தறலெர் ளிலொெது 
பரிபெயர் ளிலொெது அெறன நம்புபெொர் யொேொெது உண்டொ? இம்மக் ள் 
கூட்டத்துக்குத் திருச்ெட்டம் வதரியொது. இெர் ள் ெபிக் ப்பட்டெர் ள்” என்றனர். 
அங் ிருந்த பரிபெயருள் ஒருெர் நிக் பதம். அெபே முன்பு ஒரு நொள் 
இபயசுெிடம் ெந்தெர். அெர் அெர் ளிடம், “ஒருெேது ெொக்குமூலத்றதக் 
ப ளொது, அெர் என்ன வெய்தொவேன்று அறியொது ஒருெருக்குத் தீர்ப்பளிப்பது நமது 
ெட்டப்படி முறறயொகுமொ?” என்று ப ட்டொர். அெர் ள் மறுவமொழியொ , “நீரும் 
 லிபலயேொ என்ன? மறறநூறலத் துருெி ஆய்ந்து பொரும். அப்பபொது 
 லிபலயொெிலிருந்து இறறெொக் ினர் யொரும் பதொன்றுெதில்றல என்பறத 
அறிந்துவ ொள்ெரீ்” என்றொர் ள். அெர் ள் ஒவ்வெொருெரும் அெேெர் ெடீ்டுக்குச் 
வென்றொர் ள். 

ஆண்டெரின் அருள்ெொக்கு. 


