
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
இரண்டாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

புதிய உடன்படிக்கை செய்துசைொள்வேன்; பொேங்ைகை நிகைவுகூரமொட்வடன். 

இகைேொக்ைிைர் எவரமியொ நூலிலிருந்து ேொெைம் 31: 31-34 

இவதொ, நொள்ைள் ேருைின்ைை. அப்சபொழுது நொன் இஸ்ரவயல் ேடீ்டொவரொடும் 
யூதொேின் ேடீ்டொவரொடும் புதிய உடன்படிக்கை ஒன்கைச் செய்துசைொள்வேன், 
என்ைிைொர் ஆண்டேர். அேர்ைளுகடய மூதொகதயகர எைிப்து நொட்டிைின்று 
ேிடுேிப்பதற்ைொை, அேர்ைகை நொன் கைப்பிடித்து நடத்தி ேந்தசபொழுது 
அேர்ைவைொடு செய்துசைொண்ட உடன்படிக்கைகயப் வபொன்று இது இரொது. நொன் 
அேர்ைைின் தகலேரொய் இருந்தும், என் உடன்படிக்கைகய அேர்ைள் 
மீைிேிட்டொர்ைள், என்ைிைொர் ஆண்டேர். 

அந்நொள்ைளுக்குப் பிைகு, இஸ்ரவயல் ேடீ்டொவரொடு நொன் செய்யேிருக்கும் 
உடன்படிக்கை இதுவே: என் ெட்டத்கத அேர்ைள் உள்ைத்தில் பதிப்வபன்; அகத 
அேர்ைைது இதயத்தில் எழுதிகேப்வபன். நொன் அேர்ைைின் ைடவுைொய் இருப்வபன்; 
அேர்ைள் என் மக்ைைொய் இருப்பொர்ைள், என்ைிைொர் ஆண்டேர். இைிவமல் எேரும் 
‘ஆண்டேகர அைிந்துசைொள்ளும்’ எைத் தமக்கு அடுத்திருப்பேருக்வைொ 
ெவைொதரருக்வைொ ைற்றுத்தரமொட்டொர். ஏசைைில் அேர்ைளுள் சபரிவயொர் முதல் 
ெிைிவயொர் ேகர அகைேரும் என்கை அைிந்துசைொள்ேர், என்ைிைொர் ஆண்டேர். 
அேர்ைைது தீச்செயகல நொன் மன்ைித்துேிடுவேன்; அேர்ைளுகடய பொேங்ைகை 
இைிவமல் நிகைவுகூரமொட்வடன். 

ஆண்டேரின் அருள்ேொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபொ 51: 1-2. 10-11. 12-13 (பல்லேி: 10a) 
பல்லேி: ைடவுவை! தூயவதொர் உள்ைத்கத என்னுள்வை பகடத்தருளும். 

1 ைடவுவை! உமது வபரன்புக்வைற்ப எைக்கு இரங்கும்; உமது அைேற்ை 
இரக்ைத்திற்வைற்ப என் குற்ைங்ைகைத் துகடத்தருளும். 
2 என் தீேிகை முற்ைிலும் நீங்கும்படி என்கைக் ைழுேியருளும்; என் பொேம் 
அற்றுப்வபொகும்படி என்கைத் தூய்கமப்படுத்தியருளும். - பல்லேி 
 
10 ைடவுவை! தூயவதொர் உள்ைத்கத என்னுள்வை பகடத்தருளும்; உறுதிதரும் 
ஆேிகய, புதுப்பிக்கும் ஆேிகய, என்னுள்வை உருேொக்ைியருளும். 



11 உமது முன்ைிகலயிலிருந்து என்கைத் தள்ைிேிடொவதயும்; உமது தூய 
ஆேிகய என்ைிடமிருந்து எடுத்துேிடொவதயும். - பல்லேி 
 
12 உம் மீட்பின் மைிழ்ச்ெிகய மீண்டும் எைக்கு அைித்தருளும்; தன்ைொர்ே மைம் 
தந்து என்கைத் தொங்ைியருளும். 
13 அப்சபொழுது, குற்ைம் செய்வதொர்க்கு உம் ேழிைகைக் ைற்பிப்வபன்; பொேிைள் 
உம்கம வநொக்ைித் திரும்புேர். - பல்லேி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

ைீழ்ப்படிதகலக் ைற்றுக்சைொண்டொர்; அகைேரும் என்சைன்றும் மீட்பகடயக் 
ைொரணமொைொர். 

எபிவரயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுைத்திலிருந்து ேொெைம் 5: 7-9 

ெவைொதரர் ெவைொதரிைவை, 
ைிைிஸ்து இவ்வுலைில் ேொழ்ந்த ைொலத்தில், தம்கமச் ெொேிலிருந்து ைொப்பொற்ை 

ேல்லேகர வநொக்ைி உரத்த குரல் எழுப்பி, ைண்ணரீ் ெிந்தி, மன்ைொடி வேண்டிைொர். 
அேர் சைொண்டிருந்த இகைப்பற்று ைலந்த அச்ெத்கத முன்ைிட்டு, ைடவுள் 
அேருக்குச் செேிெொய்த்தொர். அேர் இகை மைைொயிருந்தும், துன்பங்ைள் ேழிவய 
ைீழ்ப்படிதகலக் ைற்றுக்சைொண்டொர். அேர் நிகைவுள்ைேரொைி, தமக்குக் 
ைீழ்ப்படிவேொர் அகைேரும் என்சைன்றும் மீட்பகடயக் ைொரணமொைொர். 

ஆண்டேரின் அருள்ேொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

வயொேொ 12: 26 
‘எைக்குத் சதொண்டு செய்வேொர் என்கைப் பின்பற்ைட்டும். நொன் இருக்கும் 
இடத்தில் என் சதொண்டரும் இருப்பர்,’ என்ைிைொர் ஆண்டேர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

வைொதுகம மணி மண்ணில் ேிழுந்து மடிந்தொல்தொன் மிகுந்த ேிகைச்ெகல 
அைிக்கும். 

✠ வயொேொன் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து ேொெைம் 12: 20-33 

அக்ைொலத்தில் 
ேழிபொட்டுக்ைொைத் திருேிழொவுக்கு ேந்வதொருள் ைிவரக்ைர் ெிலரும் இருந்தைர். 

இேர்ைள் ைலிவலயொேிலுள்ை சபத்ெொய்தொ ஊகரச் வெர்ந்த பிலிப்பிடம் ேந்து, “ஐயொ, 
இவயசுகேக் ைொண ேிரும்புைிவைொம்” என்று வைட்டுக்சைொண்டொர்ைள். பிலிப்பு 



அந்திவரயொேிடம் ேந்து அது பற்ைிச் செொன்ைொர்; அந்திவரயொவும் பிலிப்பும் 
இவயசுேிடம் சென்று அகதத் சதரிேித்தைர். 

இவயசு அேர்ைகைப் பொர்த்து, “மொைிடமைன் மொட்ெி சபை வேண்டிய வநரம் 
ேந்துேிட்டது. வைொதுகம மணி மண்ணில் ேிழுந்து மடியொேிட்டொல் அது 
அப்படிவய இருக்கும். அது மடிந்தொல்தொன் மிகுந்த ேிகைச்ெகல அைிக்கும் எை 
உறுதியொை உங்ைளுக்குச் செொல்ைிவைன். தமக்சைன்வை ேொழ்வேொர் தம் ேொழ்கே 
இழந்துேிடுேர். இவ்வுலைில் தம் ேொழ்கேப் சபொருட்டொைக் ைருதொவதொர் 
நிகலேொழ்வுக்குத் தம்கம உரியேரொக்குேர். எைக்குத் சதொண்டு செய்வேொர் 
என்கைப் பின்பற்ைட்டும். நொன் இருக்கும் இடத்தில் என் சதொண்டரும் இருப்பர். 
எைக்குத் சதொண்டு செய்வேொருக்குத் தந்கத மதிப்பைிக்ைிைொர்” என்ைொர். வமலும் 
இவயசு, “இப்வபொது என் உள்ைம் ைலக்ைமுற்றுள்ைது. நொன் என்ை செொல்வேன்? 
‘தந்கதவய, இந்த வநரத்திலிருந்து என்கைக் ைொப்பொற்றும்’ என்வபவைொ? இல்கல! 
இதற்ைொைத்தொவை இந்வநரம்ேகர ேொழ்ந்திருக்ைிவைன். தந்கதவய, உம் சபயகர 
மொட்ெிப்படுத்தும்” என்ைொர். 

அப்வபொது ேொைிலிருந்து ஒரு குரல், “மொட்ெிப்படுத்திவைன்; மீண்டும் 
மொட்ெிப்படுத்துவேன்” என்று ஒலித்தது. அங்குக் கூட்டமொய் நின்றுசைொண்டிருந்த 
மக்ைள் அகதக் வைட்டு, “அது இடிமுழக்ைம்” என்ைைர். வேறு ெிலர், “அது ேொைதூதர் 
ஒருேர் அேவரொடு வபெிய வபச்சு” என்ைைர். இவயசு அேர்ைகைப் பொர்த்து, “இக்குரல் 
என் சபொருட்டு அல்ல, உங்ைள் சபொருட்வட ஒலித்தது. இப்வபொவத இவ்வுலகு 
தீர்ப்புக்குள்ைொைிைது; இவ்வுலைின் தகலேன் சேைிவய துரத்தப்படுேொன். நொன் 
மண்ணிலிருந்து உயர்த்தப்படும்வபொது அகைேகரயும் என்பொல் 
ஈர்த்துக்சைொள்வேன்” என்ைொர். 

தொம் எவ்ேொறு இைக்ைப் வபொைிைொர் என்பகதக் குைிப்பிட்வட இப்படிச் செொன்ைொர். 
ஆண்டேரின் அருள்ேொக்கு. 


