
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

வாக்களிக்கப்பட்ட நாடு வந்து சேர்ந்த இறைமக்கள் பாஸ்கா ககாண்டாடினர். 

ச ாசுவா நூலிலிருந்து வாேகம் 5: 9a, 10-12 

அந்நாள்களில் 
ஆண்டவர் ச ாசுவாவிடம், ‘‘இன்று எகிப்தி ரின் பழிச்கோல்றல 

உங்களிடமிருந்து நீக்கிவிட்சடன்” என்ைார். 
இஸ்ரச லர் கில்காலில் தங்கினர். மாதத்தின் பதினான்காம் நாள் மாறல 

எரிசகா ேமகவளி ில் பாஸ்கா ககாண்டாடினர். பாஸ்காவின் மறுநாள் 
நிலத்தின் விறளச்ேறலயும் புளிப்பற்ை அப்பத்றதயும் வறுத்த தானி த்றதயும் 
உண்டனர். 

நிலத்தின் விறளச்ேறல உண்ட மறுநாளிலிருந்து மன்னா நின்ைது. 
இஸ்ரச லருக்கு மன்னா மீண்டும் கிறடக்கவில்றல. கானான் நிலத்தின் 
விறளச்ேறல அந்த ஆண்டு உண்டனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 34: 1-2. 3-4. 5-6 (பல்லவி: 8a) 
பல்லவி: ஆண்டவர் எத்துறை இனி வர் என்று சுறவத்துப் பாருங்கள். 

1 ஆண்டவறர நான் எக்காலமும் சபாற்றுசவன்; அவரது புகழ் எப்கபாழுதும் 
என் நாவில் ஒலிக்கும். 
2 நான் ஆண்டவறரப் பற்ைிப் கபருறம ாகப் சபசுசவன்; எளிச ார் இறதக் 
சகட்டு அக்களிப்பர். - பல்லவி 
 
3 என்னுடன் ஆண்டவறர கபருறமப்படுத்துங்கள்; அவரது கப றர ஒருமிக்க 
சமன்றமப்படுத்துசவாம். 
4 துறை சவண்டி நான் ஆண்டவறர மன்ைாடிசனன்; அவர் எனக்கு மறுகமாழி 
பகர்ந்தார்; எல்லா வறக ான அச்ேத்தினின்றும் அவர் என்றன விடுவித்தார். 
- பல்லவி 
 
5 அவறர சநாக்கிப் பார்த்சதார் மகிழ்ச்ேி ால் மிளிர்ந்தனர்; அவர்கள் முகம் 
அவமானத்திற்கு உள்ளாகவில்றல. 



6 இந்த ஏறழ கூவி றழத்தான்; ஆண்டவர் அவனுக்குச் கேவி ோய்த்தார்; அவர் 
எல்லா கநருக்கடி ினின்றும் அவறன விடுவித்துக் காத்தார். - பல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

கிைிஸ்துவின் வா ிலாக, கடவுள் நம்றமத் தம்சமாடு ஒப்புரவாக்கினார். 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தி ருக்கு எழுதி  இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து 
வாேகம் 5: 17-21 

ேசகாதரர் ேசகாதரிகசள, 
ஒருவர் கிைிஸ்துசவாடு இறைந்திருக்கும்சபாது அவர் புதிதாகப் 

பறடக்கப்பட்டவராய் இருக்கிைார். பறழ ன கழிந்து புதி ன புகுந்தன அன்சைா! 
இறவ  ாவும் கடவுளின் கே சல. அவசர கிைிஸ்துவின் வா ிலாக நம்றமத் 
தம்சமாடு ஒப்புரவாக்கினார்; ஒப்புரவாக்கும் திருப்பைிற யும் நமக்குத் 
தந்துள்ளார். உலகினரின் குற்ைங்கறளப் கபாருட்படுத்தாமல் கடவுள் 
கிைிஸ்துவின் வா ிலாக அவர்கறளத் தம்சமாடு ஒப்புரவாக்கினார். அந்த 
ஒப்புரவுச் கேய்திற  எங்களிடம் ஒப்பறடத்தார். 

எனசவ நாங்கள் கிைிஸ்துவின் தூதுவர்களாய் இருக்கிசைாம். கடவுசள 
எங்கள் வா ிலாக சவண்டுசகாள் விடுக்கிைார். ஆகசவ கடவுசளாடு 
ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிைிஸ்துவின் ோர்பில் நாங்கள் மன்ைாடுகிசைாம். நாம் 
கிைிஸ்து வழி ாகத் தமக்கு ஏற்புறட வராகுமாறு கடவுள் பாவம் அைி ாத 
அவறரப் பாவநிறல ஏற்கச் கேய்தார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

லூக் 15: 18 
நான் புைப்பட்டு என் தந்றத ிடம் சபாய், ‘அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் 
எதிராக நான் பாவம் கேய்சதன்’ என்று அவரிடம் கோல்சவன். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உன் தம்பி இவன் இைந்துசபா ிருந்தான்; மீண்டும் உ ிர்கபற்றுள்ளான். 

✠ லூக்கா எழுதி  தூ  நற்கேய்தி ிலிருந்து வாேகம் 15: 1-3, 11-32 

அக்காலத்தில் 
வரிதண்டுசவார், பாவிகள்  ாவரும் இச சு கோல்வறதக் சகட்க அவரிடம் 

கநருங்கி வந்தனர். பரிசே ரும், மறைநூல் அைிஞரும், ‘‘இவர் பாவிகறள 
வரசவற்று அவர்கசளாடு உைவருந்துகிைாசர” என்று முணுமுணுத்தனர். 
அப்சபாது அவர் அவர்களுக்கு இந்த உவறமற ச் கோன்னார்: 

‘‘ஒருவருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுள் இறள வர் 
தந்றதற  சநாக்கி, ‘அப்பா, கோத்தில் எனக்கு உரி  பங்றகத் தாரும்’ என்ைார். 



அவர் கோத்றத அவர்களுக்குப் பகிர்ந்து அளித்தார். ேில நாள்களுக்குள் இறள  
மகன் எல்லாவற்றையும் திரட்டிக்ககாண்டு, கதாறலநாட்டிற்கு கநடும் ப ைம் 
சமற்ககாண்டார்; அங்குத் தாறுமாைாக வாழ்ந்து தம் கோத்றதயும் பாழாக்கினார். 
அறனத்றதயும் அவர் கேலவழித்தார். 

பின்பு அந்த நாடு முழுவதும் ககாடி  பஞ்ேம் ஏற்பட்டது. அப்கபாழுது அவர் 
வறுறம ில் வாடினார்; எனசவ அந்நாட்டுக் குடிமக்களுள் ஒருவரிடம் அண்டிப் 
பிறழக்கச் கேன்ைார். அவர் அவறரப் பன்ைி சமய்க்கத் தம் வ ல்களுக்கு 
அனுப்பினார். அவர் பன்ைிகள் தின்னும் கநற்றுகளால் தம் வ ிற்றை நிரப்ப 
விரும்பினார்; ஆனால் அறதக்கூட அவருக்குக் ககாடுப்பார் இல்றல. 

அவர் அைிவு கதளிந்தவராய், ‘என் தந்றத ின் கூலி ாள்களுக்குத் 
சதறவக்கு மிகுதி ான உைவு இருக்க, நான் இங்குப் பேி ால் ோகிசைசன! நான் 
புைப்பட்டு என் தந்றத ிடம் சபாய், அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிராக நான் 
பாவம் கேய்சதன்; இனிசமல் நான் உம்முறட  மகன் எனப்படத் 
தகுதி ற்ைவன்; உம்முறட  கூலி ாள்களுள் ஒருவனாக என்றன 
றவத்துக்ககாள்ளும் என்சபன்’ என்று கோல்லிக் ககாண்டார். உடசன அவர் 
புைப்பட்டுத் தம் தந்றத ிடம் வந்தார். 

கதாறல ில் வந்துககாண்டிருந்தசபாசத அவர் தந்றத அவறரக் கண்டு, 
பரிவு ககாண்டு, ஓடிப்சபாய் அவறரக் கட்டித் தழுவி முத்தமிட்டார். மகசனா 
அவரிடம், ‘அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிராக நான் பாவம் கேய்சதன்; 
இனிசமல் நான் உம்முறட  மகன் எனப்படத் தகுதி ற்ைவன்’ என்ைார். 

தந்றத தம் பைி ாளறர சநாக்கி, ‘முதல் தரமான ஆறடற க் ககாண்டு 
வந்து இவனுக்கு உடுத்துங்கள்; இவனுறட  றகக்கு சமாதிரமும், காலுக்கு 
மிதி டியும் அைிவியுங்கள்; ககாழுத்த கன்றைக் ககாண்டு வந்து அடியுங்கள்; 
நாம் மகிழ்ந்து விருந்து ககாண்டாடுசவாம். ஏகனனில் என் மகன் இவன் 
இைந்துசபா ிருந்தான்; மீண்டும் உ ிர்கபற்று வந்துள்ளான். காைாமற் 
சபா ிருந்தான்; மீண்டும் கிறடத்துள்ளான்’ என்ைார். அவர்கள் மகிழ்ந்து விருந்து 
ககாண்டாடத் கதாடங்கினார்கள். 

அப்சபாது மூத்த மகன் வ லில் இருந்தார். அவர் திரும்பி வடீ்றட கநருங்கி 
வந்துககாண்டிருந்தசபாது, ஆடல் பாடல்கறளக் சகட்டு, ஊழி ர்களுள் 
ஒருவறர வரவறழத்து, ‘இகதல்லாம் என்ன?’ என்று வினவினார். அதற்கு 
ஊழி ர் அவரிடம், ‘உம் தம்பி வந்திருக்கிைார். அவர் தம்மிடம் நலமாகத் 
திரும்பி வந்திருப்பதால் உம் தந்றத ககாழுத்த கன்றை அடித்திருக்கிைார்’ 
என்ைார். அவர் ேினமுற்று உள்சள சபாக விருப்பம் இல்லாதிருந்தார். உடசன 
அவருறட  தந்றத கவளிச  வந்து, அவறர உள்சள வருமாறு ககஞ்ேிக் 
சகட்டார். அதற்கு அவர் தந்றத ிடம், ‘பாரும், இத்தறன ஆண்டுகளாக நான் 
அடிறமசபான்று உமக்கு சவறல கேய்து வருகிசைன். உம் கட்டறளகறள 
ஒருசபாதும் மீைி தில்றல. ஆ ினும், என் நண்பசராடு நான் மகிழ்ந்து 
ககாண்டாட ஓர் ஆட்டுக் குட்டிற க்கூட என்றுசம நீர் தந்ததில்றல. ஆனால் 



விறலமகளிசராடு சேர்ந்து உம் கோத்துக்கறள எல்லாம் அழித்துவிட்ட இந்த 
உம் மகன் திரும்பி வந்தவுடசன, இவனுக்காகக் ககாழுத்த கன்றை 
அடித்திருக்கிைசீர!’ என்ைார். 

அதற்குத் தந்றத, ‘மகசன, நீ எப்சபாதும் என்னுடன் இருக்கிைாய்; 
என்னுறட கதல்லாம் உன்னுறட சத. இப்சபாது நாம் மகிழ்ந்து ககாண்டாடி 
இன்புை சவண்டும். ஏகனனில் உன் தம்பி இவன் இைந்து சபா ிருந்தான்; 
மீண்டும் உ ிர்கபற்றுள்ளான். காைாமற் சபா ிருந்தான்; மீண்டும் 
கிறடத்துள்ளான்’ என்ைார்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


