
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

இததோ நோம் புதியன செய்கித ோம். நம் மக்களின் தோகம் தீர்ப்த ோம். 

இற வோக்கினர் எெோயோ நூலிலிருந்து வோெகம் 43: 16-21 

கடலுக்குள் வழிறய ஏற் டுத்தியவரும், ச ோங்கிசயழும் நீர் நடுதவ  ோறத 
அறமத்தவரும், ததர்கறளயும், குதிறைகறளயும்,  றடவைீறையும், 
வலிறமமிக்தகோறையும் ஒன் ோகக் கூட்டி வந்தவரும், அவர்கள் எழோதவோறு 
விழச்செய்து, திரிகறள அறைப் துத ோல் அவர்கறள அழித்தவருமோகிய 
ஆண்டவர் கூறுவது இதுதவ: 

முன்பு நடந்தவற்ற  ம ந்துவிடுங்கள்; முற்கோல நிகழ்ச்ெி  ற் ிச் 
ெிந்திக்கோதிருங்கள்; இததோ புதுச்செயல் ஒன்ற  நோன் செய்கித ன்; இப்ச ோழுதத 
அது ததோன் ிவிட்டது; நீ அறதக் கூர்ந்து கவனிக்கவில்றலயோ?  ோறலநிலத்தில் 
நோன்  ோறத ஒன்று அறமப்த ன்;  ோழ்சவளியில் நீதைோறடகறளத் ததோன் ச் 
செய்தவன். கோட்டு விலங்குகளும் என்றனப் புகழும்; குள்ள நரிகளும், 
தீக்தகோழிகளும் என்றனப் ச ருறமப் டுத்தும்; ஏசனனில், ததர்ந்சதடுக்கப் ட்ட 
என் மக்களுக்குப்  ோறலநிலத்தில் குடிக்கக் சகோடுப்த ன்;  ோழ்நிலத்தில் 
நீதைோறடகள் ததோன் ச் செய்தவன். எனக்சகன்று நோன் உருவோக்கிய இந்த 
மக்கள் என் புகறழ எடுத்துறைப் ர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

தி ோ 126: 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 ( ல்லவி: 3) 
 ல்லவி: ஆண்டவர் மோச ரும் செயல் புரிந்துள்ளோர்; அதனோல் 
ச ருமகிழ்வறடகின்த ோம் 

1 ெீதயோனின் அடிறம நிறலறய ஆண்டவர் மோற் ினத ோது, நோம் ஏததோ கனவு 
கண்டவர் த ோல இருந்ததோம். 
2ab அப்ச ோழுது, நமது முகத்தில் மகிழ்ச்ெி கோைப் ட்டது. நோவில் 
களிப் ோைவோைம் எழுந்தது. -  ல்லவி 
 
2cd “ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மோச ரும் செயல் புரிந்தோர்” என்று  ி  இனத்தோர் 
தங்களுக்குள் த ெிக்சகோண்டனர். 
3 ஆண்டவர் நமக்கு மோச ரும் செயல் புரிந்துள்ளோர்; அதனோல் நோம் 
ச ருமகிழ்ச்ெியுறுகின்த ோம். -  ல்லவி 
 



4 ஆண்டவதை! சதன்னோட்டின் வ ண்ட ஓறடறய நீதைோறடயோக வோன்மறழ 
மோற்றுவதுத ோல, எங்கள் அடிறம நிறலறய மோற் ியருளும். 
5 கண்ைதீைோடு விறதப் வர்கள் அக்களிப்த ோடு அறுவறட செய்வோர்கள். 
-  ல்லவி 
 
6 விறத எடுத்துச் செல்லும்த ோது - செல்லும்த ோது - அழுறகதயோடு 
செல்கின் ோர்கள்; அரிகறளச் சுமந்து வரும்த ோது - வரும்த ோது - அக்களிப்த ோடு 
வருவோர்கள். -  ல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

கி ிஸ்துவின் ச ோருட்டு நோன் அறனத்றதயும் இழந்துவிட்தடன்; ெோவில் 
அவறை ஒத்திருக்கவும் விரும்புகித ன். 

திருத்தூதர்  வுல்  ிலிப் ியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வோெகம் 3: 8-14 

ெதகோதைர் ெதகோதரிகதள, 
உண்றமயில், என்றனப் ச ோறுத்தமட்டில் என் ஆண்டவைோம் கி ிஸ்து 

இதயசுறவப் ற் ிய அ ிதவ நோன் ச றும் ஒப் ற்  செல்வம். இதன் ச ோருட்டு 
மற்  எல்லோவற்ற யும் இழப் ோகக் கருதுகித ன். அவர் ச ோருட்டு நோன் 
அறனத்றதயும் இழந்துவிட்தடன். கி ிஸ்துறவ ஆதோயமோக்கிக்சகோள்ள 
எல்லோவற்ற யும் குப்ற யோகக் கருதுகித ன். கி ிஸ்துதவோடு 
இறைந்திருப் தற்கோகத்தோன் நோன் இவ்வோறு கருதுகித ன். திருச்ெட்டத்தின் 
அடிப் றடயில் நோன் கடவுளுக்கு ஏற்புறடயவன் ஆக இயலோது. 
கி ிஸ்துவின்மீது சகோண்டுள்ள நம் ிக்றகயோல்தோன் அவருக்கு நோன் 
ஏற்புறடயவன் ஆகமுடியும். இந்த ஏற்புறடறம கடவுளிடமிருந்து வருவது; நம் 
நம் ிக்றகறய அடிப் றடயோகக் சகோண்டது. கி ிஸ்துறவயும் அவர்தம் 
உயிர்த்சதழுதலின் வல்லறமறயயும் அ ியவும் அவருறடய துன் ங்களில் 
 ங்தகற்று, ெோவில் அவறை ஒத்திருக்கவும் விரும்புகித ன். அப்ச ோழுதுதோன் 
நோனும் இ ந்ததோருடன் உயிர்த்சதழ இயலும். 

நோன் இவற்ற  ஏற்சகனதவ அறடந்துவிட்தடன் என்த ோ, நிற வு 
எய்திவிட்தடன் என்த ோ செோல்வதற்கில்றல. கி ிஸ்து இதயசு என்றன 
ஆட்சகோண்டதற்கோன தநோக்கம் நிற தவறுவதற்கோகத் சதோடர்ந்து ஓடுகித ன். 
அன் ர்கதள, இந்தநோக்கம் நிற தவ ிவிட்டது என நோன் எண்ைவில்றல. 
ஆனோல் ஒன்று மட்டும் செய்கித ன். கடந்தறத ம ந்துவிட்டு, 
முன்னிருப் றதக் கண்முன் சகோண்டு,  ரிசு ச   தவண்டிய இலக்றக தநோக்கித் 
சதோடர்ந்து ஓடுகித ன். கி ிஸ்து இதயசுவின்மூலம் கடவுள் எனக்கு தமலிருந்து 
விடுக்கும் அறழப்த  அப் ரிெோகும். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

தயோதவ 2: 12-13 
இப்ச ோழுதோவது உங்கள் முழு இதயத்ததோடு என்னிடம் திரும் ி வோருங்கள். 
ஏசனனில் நோன் அருள் நிற ந்தவர், இைக்கம் மிக்கவர், என்கி ோர் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உங்களுள்  ோவம் இல்லோதவர் முதலில் இப்ச ண்தமல் கல் எ ியட்டும். 

✠ தயோவோன் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வோெகம் 8: 1-11 

அக்கோலத்தில் 
இதயசு ஒலிவ மறலக்குச் சென் ோர். ச ோழுது விடிந்ததும் அவர் மீண்டும் 

தகோவிலுக்கு வந்தோர். அப்த ோது மக்கள் அறனவரும் அவரிடம் வந்தனர். 
அவரும் அங்கு அமர்ந்து அவர்களுக்குக் கற் ித்தோர். 

மற நூல் அ ிஞரும்  ரிதெயரும் வி ெோைத்தில்  ிடி ட்ட ஒரு ச ண்றைக் 
கூட்டிக்சகோண்டு வந்து நடுவில் நிறுத்தி, ‘‘த ோதகதை, இப்ச ண் வி ெோைத்தில் 
றகயும் சமய்யுமோகப்  ிடி ட்டவள். இப் டிப் ட்டவர்கறளக் கல்லோல் எ ிந்து 
சகோல்ல தவண்டும் என் து தமோதெ நமக்குக் சகோடுத்த திருச்ெட்டத்திலுள்ள 
கட்டறள. நீர் என்ன செோல்கி ரீ்?” என்று தகட்டனர். அவர்தமல் குற் ம் சுமத்த 
ஏதோவது தவண்டும் என் தற்கோக அவர்கள் இவ்வோறு தகட்டுச் தெோதித்தோர்கள். 

இதயசு குனிந்து விைலோல் தறையில் எழுதிக்சகோண்டிருந்தோர். ஆனோல் 
அவர்கள் அவறை விடோமல் தகட்டுக்சகோண்டிருந்ததோல், அவர் நிமிர்ந்து  ோர்த்து, 
‘‘உங்களுள்  ோவம் இல்லோதவர் முதலில் இப்ச ண்தமல் கல் எ ியட்டும்” என்று 
அவர்களிடம் கூ ினோர். மீண்டும் குனிந்து தறையில் எழுதிக்சகோண்டிருந்தோர். 
அவர் செோன்னறதக் தகட்டதும் முதிதயோர் சதோடங்கி ஒருவர்  ின் ஒருவைோக 
அவர்கள் யோவரும் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டோர்கள். இறுதியோக இதயசு மட்டுதம 
அங்கு இருந்தோர். அப்ச ண்ணும் அங்தகதய நின்றுசகோண்டிருந்தோர். 

இதயசு நிமிர்ந்து  ோர்த்து, ‘‘அம்மோ, அவர்கள் எங்தக? நீர் குற் வோளி என்று 
எவரும் தீர்ப் ிடவில்றலயோ?” என்று தகட்டோர். அவர், ‘‘இல்றல, ஐயோ” என் ோர். 
இதயசு அவரிடம், ‘‘நோனும் தீர்ப்பு அளிக்கவில்றல. நீர் த ோகலோம். இனிப்  ோவம் 
செய்யோதீர்” என் ோர். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


