
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

என் ஆவியை உங்கள்மீது பெொழிவவன். நீங்களும் உைிர் பெறுவரீ்கள். 

இயைவொக்கினர் எவேக்கிவைல் நூலிலிருந்து வொேகம் 37: 12-14 

தயலவரொகிை ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ: என் மக்கவே! இவதொ நொன் உங்கள் 
கல்லயைகயேத் திைக்கப் வெொகிவைன். உங்கயே உங்கள் கல்லயைகேினின்று 
வமவல பகொண்டு வருவவன். உங்களுக்கு இஸ்ரவைல் நொட்யடத் திரும்ெக் 
பகொடுப்வென். அப்வெொது, என் மக்கவே! நொன் உங்கள் கல்லயைகயேத் திைந்து 
உங்கயே அவற்ைிலிருந்து பவேிக் பகொணர்யகைில், நொவன ஆண்டவர் என்ெயத 
அைிந்துபகொள்வரீ்கள். என் ஆவியை உங்கள்மீது பெொழிவவன். நீங்களும் உைிர் 
பெறுவரீ்கள். நொனும் உங்கயே உங்கள் பேொந்த நொட்டில் குடிைமர்த்துவவன். 
‘ஆண்டவரொகிை நொன் உயரத்வதன்; நொவன இயதச் பேய்வதன்’ என அப்வெொது 
அைிந்து பகொள்வரீ்கள், என்கிைொர் தயலவரொகிை ஆண்டவர். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திெொ 130: 1-2. 3-4. 5-6. 7b-8 (ெல்லவி: 7b) 

ெல்லவி: ஆண்டவரிடவம வெரன்பும் மீட்பும் உள்ேது. 

1 ஆண்டவவர! ஆழ்ந்த துைரத்தில் இருக்கும் நொன் உம்யம வநொக்கி மன்ைொடுகிவைன்; 

2 ஆண்டவவர! என் மன்ைொட்டுக்குச் பேவிேொய்த்தருளும்; என் விண்ணப்ெக் குரயல 
உம்முயடை பேவிகள் கவனத்துடன் வகட்கட்டும். - ெல்லவி 
 

3 ஆண்டவவர! நீர் எம் குற்ைங்கயே மனத்தில் பகொண்டிருந்தொல், ைொர்தொன் 
நியலத்து நிற்கமுடியும்? 

4 நீவரொ மன்னிப்பு அேிப்ெவர்; மனிதரும் உமக்கு அஞ்ேி நடப்ெர். - ெல்லவி 
 

5 ஆண்டவருக்கொக ஆவலுடன் நொன் கொத்திருக்கின்வைன்; என் பநஞ்ேம் 
கொத்திருக்கின்ைது. அவரது பேொற்களுக்கொக ஆவலுடன் கொத்திருக்கின்வைன். 
6 விடிைலுக்கொய்க் கொத்திருக்கும் கொவலயரவிட, ஆம், விடிைலுக்கொய்க் 
கொத்திருக்கும் கொவலயரவிட, என் பநஞ்ேம் என் தயலவருக்கொய் ஆவலுடன் 
கொத்திருக்கின்ைது. - ெல்லவி 
 

7b வெரன்பு ஆண்டவரிடவம உள்ேது; மிகுதிைொன மீட்பு அவரிடவம உண்டு. 
8 எல்லொத் தீவியனகேினின்றும் இஸ்ரவைலயர மீட்ெவர் அவவர! - ெல்லவி 
 
 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

இைந்த இவைசுயவ உைிர்த்பதழச் பேய்தவரின் ஆவி உங்களுக்குள் 
குடிபகொண்டிருக்கிைொர். 

திருத்தூதர் ெவுல் உவரொயமைருக்கு எழுதிை திருமுகத்திலிருந்து வொேகம் 8: 8-11 

ேவகொதரர் ேவகொதரிகவே, 

ஊனிைல்புக்கு ஏற்ெ வொழ்வவொர் கடவுளுக்கு உகந்தவர்கேொய் இருக்க முடிைொது. 
ஆனொல் கடவுேின் ஆவி உங்களுக்குள் குடிபகொண்டிருந்தொல், நீங்கள் 
ஊனிைல்யெக் பகொண்டிரொமல், ஆவிக்குரிை இைல்யெக் பகொண்டிருப்ெரீ்கள். 
கிைிஸ்துவின் ஆவியைக் பகொண்டிரொவதொர் அவருக்கு உரிவைொர் அல்ல. ெொவத்தின் 
வியேவொக உங்கள் உடல் பேத்ததொைினும், கிைிஸ்து உங்களுள் இருந்தொல், நீங்கள் 
கடவுளுக்கு ஏற்புயடைவர்கள் ஆக்கப்ெடுவரீ்கள்; அதன் ெைனொகத் தூை ஆவி 
உங்களுக்குள் உைிரொய் இருக்கும். வமலும், இைந்த இவைசுயவ உைிர்த்பதழச் 
பேய்தவரின் ஆவி உங்களுள் குடிபகொண்டிருந்தொல், கிைிஸ்துயவ உைிர்த்பதழச் 
பேய்த அவவர உங்களுள் குடிபகொண்டிருக்கும் தம் ஆவிைினொவல ேொவுக்குரிை 
உங்கள் உடல்கயேயும் உைிர்பெைச் பேய்வொர். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

வைொவொ 11: 25a, 26 

"உைிர்த்பதழுதலும் வொழ்வும் நொவன. என்னிடம் நம்ெிக்யக பகொள்ளும் எவரும் 
என்றுவம ேொகமொட்டொர்,” என்கிைொர் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உைிர்த்பதழுதலும் வொழ்வும் நொவன. 

✠ வைொவொன் எழுதிை தூை நற்பேய்திைிலிருந்து வொேகம் 11: 1-45 

அக்கொலத்தில் 

பெத்தொனிைொவில் வொழ்ந்துவந்த இலொேர் என்னும் ஒருவர் வநொயுற்ைிருந்தொர். 
அவ்வூரில்தொன் மரிைொவும் அவருயடை ேவகொதரிைொன மொர்த்தொவும் வொழ்ந்து 
வந்தனர். இந்த மரிைொதொன் ஆண்டவர்வமல் நறுமணத் யதலம் பூேித் தமது 
கூந்தலொல் அவரின் கொலடிகயேத் துயடத்தவர். வநொயுற்ைிருந்த இலொேர் 
இவருயடை ேவகொதரர். இலொேரின் ேவகொதரிகள் இவைசுவிடம் ஆள் அனுப்ெி, 
“ஆண்டவவர, உம் நண்ென் வநொயுற்ைிருக்கிைொன்” என்று பதரிவித்தொர்கள். அவர் 
இயதக் வகட்டு, “இந்வநொய் ேொவில் வெொய் முடிைொது. கடவுேின் மொட்ேி விேங்கவவ 
இவன் வநொயுற்ைொன். இதனொல் மொனிடமகனும் மொட்ேி பெறுவொர்” என்ைொர். 

மொர்த்தொவிடமும் அவருயடை ேவகொதரிைொன மரிைொவிடமும் இலொேரிடமும் 
இவைசு அன்பு பகொண்டிருந்தொர். இலொேர் வநொயுற்ைிருந்தயதக் வகள்விப்ெட்ட ெிைகு, 

தொம் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நொள் அவர் தங்கிைிருந்தொர். ெின்னர் தம் 
ேீடரிடம், “மீண்டும் யூவதைொவுக்குப் வெொவவொம், வொருங்கள்” என்று கூைினொர். 



அவருயடை ேீடர்கள் அவரிடம், “ரெி, இப்வெொதுதொவன யூதர்கள் உம் வமல் 
கல்பலைிை முைன்ைொர்கள்; மீண்டும் அங்குப் வெொகிைரீொ?” என்று வகட்டொர்கள். 
இவைசு மறுபமொழிைொக, “ெகலுக்குப் ென்னிரண்டு மணி வநரம் உண்டு அல்லவொ? 

ெகலில் நடப்ெவர் இடைி விழுவதில்யல; ஏபனனில் ெகல் ஒேிைில் ெொர்க்க 
முடிகிைது. ஆனொல் இரவில் நடப்ெவர் இடைி விழுவொர்; ஏபனனில் அப்வெொது ஒேி 
இல்யல” என்ைொர். 

இவ்வொறு கூைிைெின், “நம் நண்ென் இலொேர் தூங்குகிைொன்; நொன் அவயன 
எழுப்புவதற்கொகப் வெொகிவைன்” என்ைொர். அவருயடை ேீடர் அவரிடம், “ஆண்டவவர, 

அவர் தூங்கினொல் நலமயடவொர்” என்ைனர். இவைசு அவருயடை ேொயவக் 
குைிப்ெிட்வட இவ்வொறு பேொன்னொர். பவறும் தூக்கத்யதவை அவர் குைிப்ெிட்டதொக 
அவர்கள் நியனத்தொர்கள். அப்வெொது இவைசு அவர்கேிடம், “இலொேர் 
இைந்துவிட்டொன்” என்று பவேிப்ெயடைொகச் பேொல்லிவிட்டு, “நொன் அங்கு 
இல்லொமல் வெொனதுெற்ைி உங்கள் பெொருட்டு மகிழ்கிவைன்; ஏபனனில் நீங்கள் 
என்யன நம்புவதற்கு இது ஒரு வொய்ப்ெொகிைது. அவனிடம் வெொவவொம், வொருங்கள்” 
என்ைொர். திதிம் என்னும் வதொமொ தம் உடன்ேீடரிடம், “நொமும் பேல்வவொம், அவவரொடு 
இைப்வெொம்” என்ைொர். 

இவைசு அங்கு வந்தவெொது இலொேயரக் கல்லயைைில் யவத்து ஏற்பகனவவ 
நொன்கு நொள் ஆகிைிருந்தது. பெத்தொனிைொ எருேவலமுக்கு அருகில் ஏைக்குயைை 
மூன்று கிவலொ மீட்டர் பதொயலைில் இருந்தது. ேவகொதரர் இைந்ததொல் மொர்த்தொ, 

மரிைொ இவர்களுக்கு ஆறுதல் பேொல்லப் ெலர் அங்வக வந்திருந்தனர். இவைசு 
வந்துபகொண்டிருக்கிைொர் என்று வகள்விப்ெட்டதும் மொர்த்தொ அவயர எதிர்பகொண்டு 
பேன்ைொர்; மரிைொ வடீ்டில் இருந்துவிட்டொர். மொர்த்தொ இவைசுயவ வநொக்கி, 
“ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தொல் என் ேவகொதரன் இைந்திருக்க மொட்டொன். 
இப்வெொது கூட நீர் கடவுேிடம் வகட்ெயத எல்லொம் அவர் உமக்குக் பகொடுப்ெொர் 
என்ெது எனக்குத் பதரியும்” என்ைொர். இவைசு அவரிடம், “உன் ேவகொதரன் 
உைிர்த்பதழுவொன்” என்ைொர். மொர்த்தொ அவரிடம், “இறுதி நொள் 
உைிர்த்பதழுதலின்வெொது அவனும் உைிர்த்பதழுவொன் என்ெது எனக்குத் பதரியும்” 
என்ைொர். இவைசு அவரிடம், “உைிர்த்பதழுதலும் வொழ்வும் நொவன. என்னிடம் 
நம்ெிக்யக பகொள்ெவர் இைப்ெினும் வொழ்வொர். உைிவரொடு இருக்கும்வெொது என்னிடம் 
நம்ெிக்யக பகொள்ளும் எவரும் என்றுவம ேொகமொட்டொர். இயத நீ நம்புகிைொைொ?” 

என்று வகட்டொர். மொர்த்தொ அவரிடம், “ஆம் ஆண்டவவர, நீவர பமேிைொ! நீவர 
இயைமகன்! நீவர உலகிற்கு வரவிருந்தவர் என நம்புகிவைன்” என்ைொர். 

இவ்வொறு பேொன்னெின் மொர்த்தொ தம் ேவகொதரிைொன மரிைொயவக் கூப்ெிடச் 
பேன்ைொர்; அவரிடம், “வெொதகர் வந்துவிட்டொர்; உன்யன அயழக்கிைொர்” என்று 
கொவதொடு கொதொய்ச் பேொன்னொர். இயதக் வகட்டதும் மரிைொ வியரந்பதழுந்து 
இவைசுவிடம் பேன்ைொர். இவைசு அதுவயரைிலும் ஊருக்குள் வரவில்யல. மொர்த்தொ 
தம்யமச் ேந்தித்த இடத்திவலவை இன்னும் இருந்தொர். வடீ்டில் மரிைொவுக்கு ஆறுதல் 
பேொல்லிக்பகொண்டிருந்த யூதர்கள் அவர் வியரந்பதழுந்து பவேிவை பேல்வயதக் 
கண்டு, அவர் அழுவதற்கொகக் கல்லயைக்குப் வெொகிைொர் என்று எண்ணி அவர் 
ெின்வன பேன்ைொர்கள். 



இவைசு இருந்த இடத்திற்கு மரிைொ வந்து, அவயரக் கண்டதும் அவர் கொலில் 
விழுந்து, “ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தொல் என் ேவகொதரன் இைந்திருக்க 
மொட்டொன்” என்ைொர். மரிைொ அழுவயதயும், அவவரொடு வந்த யூதர்கள் அழுவயதயும் 
கண்டவெொது இவைசு உள்ேங் குமுைிக் கலங்கி, “அவயன எங்வக யவத்தீர்கள்?” 

என்று வகட்டொர். அவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவவர, வந்து ெொரும்” என்ைொர்கள். 
அப்வெொது இவைசு கண்ணரீ் விட்டு அழுதொர். அயதக் கண்ட யூதர்கள், “ெொருங்கள், 

இலொேர்வமல் இவருக்கு எத்துயண அன்பு!” என்று வெேிக்பகொண்டொர்கள். ஆனொல் 
அவர்களுள் ேிலர், “ெொர்யவைற்ைவருக்குப் ெொர்யவைேித்த இவர் இவயரச் 
ேொகொமலிருக்கச் பேய்ை இைலவில்யலைொ?” என்று வகட்டனர். 

இவைசு மீண்டும் உள்ேம் குமுைிைவரொய்க் கல்லயைக்கு அருகில் பேன்ைொர். 
அது ஒரு குயக. அயத ஒரு கல் மூடிைிருந்தது. “கல்யல அகற்ைிவிடுங்கள்” 
என்ைொர் இவைசு. இைந்துவெொனவரின் ேவகொதரிைொன மொர்த்தொ அவரிடம், 

“ஆண்டவவர, நொன்கு நொள் ஆைிற்று; நொற்ைம் அடிக்குவம!” என்ைொர். இவைசு 
அவரிடம், “நீ நம்ெினொல் கடவுேின் மொட்ேியமயைக் கொண்ெொய் என நொன் 
உன்னிடம் கூைவில்யலைொ?” என்று வகட்டொர். அப்வெொது அவர்கள் கல்யல 
அகற்ைினொர்கள். இவைசு அண்ணொந்து ெொர்த்து, “தந்யதவை, நீர் என் வவண்டுதலுக்குச் 
பேவிேொய்த்ததற்கொக உமக்கு நன்ைி கூறுகிவைன். நீர் எப்வெொதும் என் 
வவண்டுதலுக்குச் பேவிேொய்க்கிைரீ் என்ெது எனக்குத் பதரியும். எனினும் நீவர 
என்யன அனுப்ெினரீ் என்று சூழ்ந்து நிற்கும் இக்கூட்டம் நம்பும்பெொருட்வட இப்ெடிச் 
பேொன்வனன்” என்று கூைினொர். இவ்வொறு பேொன்னெின் இவைசு உரத்த குரலில், 

“இலொேவர, பவேிவை வொ” என்று கூப்ெிட்டொர். இைந்தவர் உைிவரொடு பவேிவை 
வந்தொர். அவருயடை கொல்களும் யககளும் துணிைொல் சுற்ைப்ெட்டிருந்தன. 
முகத்தில் துணி சுற்ைப்ெட்டிருந்தது. “கட்டுகயே அவிழ்த்து அவயனப் 
வெொகவிடுங்கள்” என்று இவைசு அவர்கேிடம் கூைினொர். 

மரிைொவிடம் வந்திருந்த யூதர் ெலர் இவைசு பேய்தயதக் கண்டு அவயர 
நம்ெினர். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

 

அல்லது குறுகிை வொேகம் 

உைிர்த்பதழுதலும் வொழ்வும் நொவன. 

✠ வைொவொன் எழுதிை தூை நற்பேய்திைிலிருந்து வொேகம் 11: 3-7, 17, 20-27, 33b-45 

அக்கொலத்தில் 

இலொேரின் ேவகொதரிகள் இவைசுவிடம் ஆள் அனுப்ெி, “ஆண்டவவர, உம் நண்ென் 
வநொயுற்ைிருக்கிைொன்” என்று பதரிவித்தொர்கள். அவர் இயதக் வகட்டு, “இந்வநொய் 
ேொவில் வெொய் முடிைொது. கடவுேின் மொட்ேி விேங்கவவ இவன் வநொயுற்ைொன். 
இதனொல் மொனிடமகனும் மொட்ேி பெறுவொர்” என்ைொர். மொர்த்தொவிடமும் 
அவருயடை ேவகொதரிைொன மரிைொவிடமும் இலொேரிடமும் இவைசு அன்பு 



பகொண்டிருந்தொர். இலொேர் வநொயுற்ைிருந்தயதக் வகள்விப்ெட்டெிைகு, தொம் இருந்த 
இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நொள் அவர் தங்கிைிருந்தொர். ெின்னர் தம் ேீடரிடம், 

“மீண்டும் யூவதைொவுக்குப் வெொவவொம், வொருங்கள்” என்று கூைினொர். இவைசு அங்கு 
வந்தவெொது இலொேயரக் கல்லயைைில் யவத்து ஏற்பகனவவ நொன்கு நொள் 
ஆகிைிருந்தது. 

இவைசு வந்துபகொண்டிருக்கிைொர் என்று வகள்விப்ெட்டதும் மொர்த்தொ அவயர 
எதிர்பகொண்டு பேன்ைொர்; மரிைொ வடீ்டில் இருந்துவிட்டொர். மொர்த்தொ இவைசுயவ 
வநொக்கி, “ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தொல் என் ேவகொதரன் இைந்திருக்க 
மொட்டொன். இப்வெொது கூட நீர் கடவுேிடம் வகட்ெயத எல்லொம் அவர் உமக்குக் 
பகொடுப்ெொர் என்ெது எனக்குத் பதரியும்” என்ைொர். இவைசு அவரிடம், “உன் ேவகொதரன் 
உைிர்த்பதழுவொன்” என்ைொர். மொர்த்தொ அவரிடம், “இறுதி நொள் 
உைிர்த்பதழுதலின்வெொது அவனும் உைிர்த்பதழுவொன் என்ெது எனக்குத் பதரியும்” 
என்ைொர். இவைசு அவரிடம், “உைிர்த்பதழுதலும் வொழ்வும் நொவன. என்னிடம் 
நம்ெிக்யக பகொள்ெவர் இைப்ெினும் வொழ்வொர். உைிவரொடு இருக்கும்வெொது என்னிடம் 
நம்ெிக்யக பகொள்ளும் எவரும் என்றுவம ேொகமொட்டொர். இயத நீ நம்புகிைொைொ?” 

என்று வகட்டொர். மொர்த்தொ அவரிடம், “ஆம் ஆண்டவவர, நீவர பமேிைொ! நீவர 
இயைமகன்! நீவர உலகிற்கு வரவிருந்தவர் என நம்புகிவைன்” என்ைொர். 

இவைசு உள்ேங் குமுைிக் கலங்கி, “அவயன எங்வக யவத்தீர்கள்?” என்று 
வகட்டொர். அவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவவர, வந்து ெொரும்” என்ைொர்கள். அப்வெொது 
இவைசு கண்ணரீ் விட்டு அழுதொர். அயதக் கண்ட யூதர்கள், “ெொருங்கள். இலொேர்வமல் 
இவருக்கு எத்துயண அன்பு!” என்று வெேிக் பகொண்டொர்கள். ஆனொல் அவர்களுள் 
ேிலர், “ெொர்யவைற்ைவருக்குப் ெொர்யவைேித்த இவர் இவயரச் ேொகொமலிருக்கச் 
பேய்ை இைலவில்யலைொ?” என்று வகட்டனர். இவைசு மீண்டும் உள்ேம் 
குமுைிைவரொய்க் கல்லயைக்கு அருகில் பேன்ைொர். அது ஒரு குயக. அயத ஒரு 
கல் மூடிைிருந்தது. “கல்யல அகற்ைிவிடுங்கள்” என்ைொர் இவைசு. 
இைந்துவெொனவரின் ேவகொதரிைொன மொர்த்தொ அவரிடம், “ஆண்டவவர, நொன்கு நொள் 
ஆைிற்று; நொற்ைம் அடிக்குவம!” என்ைொர். இவைசு அவரிடம், “நீ நம்ெினொல் கடவுேின் 
மொட்ேியமயைக் கொண்ெொய் என நொன் உன்னிடம் கூைவில்யலைொ?” என்று வகட்டொர். 
அப்வெொது அவர்கள் கல்யல அகற்ைினொர்கள். இவைசு அண்ணொந்து ெொர்த்து, 

“தந்யதவை, நீர் என் வவண்டுதலுக்குச் பேவிேொய்த்ததற்கொக உமக்கு நன்ைி 
கூறுகிவைன். நீர் எப்வெொதும் என் வவண்டுதலுக்குச் பேவிேொய்க்கிைரீ் என்ெது 
எனக்குத் பதரியும். எனினும் நீவர என்யன அனுப்ெினரீ் என்று சூழ்ந்து நிற்கும் 
இக்கூட்டம் நம்பும்பெொருட்வட இப்ெடிச் பேொன்வனன்” என்று கூைினொர். 

இவ்வொறு பேொன்னெின் இவைசு உரத்த குரலில், “இலொேவர, பவேிவை வொ” என்று 
கூப்ெிட்டொர். இைந்தவர் உைிவரொடு பவேிவை வந்தொர். அவருயடை கொல்களும் 
யககளும் துணிைொல் சுற்ைப்ெட்டிருந்தன. முகத்தில் துணி சுற்ைப்ெட்டிருந்தது. 
“கட்டுகயே அவிழ்த்து அவயனப் வெொக விடுங்கள்” என்று இவைசு அவர்கேிடம் 
கூைினொர். மரிைொவிடம் வந்திருந்த யூதர் ெலர் இவைசு பேய்தயதக் கண்டு அவயர 
நம்ெினர். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


