
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - புதன் 
முதல் வாசகம் 

தம் தூதரை அனுப்பி, தம்முரைய ஊழியர்கரை மீட்ைார். 

இரைவாக்கினர் தானியயல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28 

அந்நாள்கைில் 
நநபுகத்யனசர் அவர்கரை யநாக்கி, “சாத்ைாக்கு! யமசாக்கு! ஆயபத்நநயகா! நீங்கள் 

மூவரும் என் நதய்வங்கரை வணங்கவில்ரல என்பதும், நான் நிறுவிய 
நபாற்சிரலரயப் பணிந்து நதாழவில்ரல என்பதும் உண்ரமதானா? 
இப்நபாழுதாவது எக்காைம், நாதசுைம், யாழ், கின்னைம், வரீண, ரபக்குழல் முதலிய 
எல்லா வரக இரசக் கருவிகளும் ஒலிக்கக் யகட்ைவுைன், நீங்கள் தாழவழீ்ந்து நான் 
நசய்துரவத்துள்ை சிரலரயப் பணிந்து நதாழத் தயாைாய் இருக்கிைரீ்கைா? 
நதாழாவிட்ைால் அந்த நநாடியியலயய எரிகிை தீச்சூரையில் தூக்கிப் 
யபாைப்படுவரீ்கள். உங்கரை என் ரககைிலிருந்து தப்புவிக்கக்கூடிய நதய்வம் ஒன்று 
உண்யைா?” என்ைான். 

சாத்ைாக்கு, யமசாக்கு, ஆயபத்நநயகா என்பவர்கள் நநபுகத்யனசர் அைசரன 
யநாக்கிப் பதில்நமாழியாக, “இரதக் குைித்து நாங்கள் உமக்கு மறுநமாழி கூைத் 
யதரவயில்ரல. அப்படியய எது நிகழ்ந்தாலும், நாங்கள் வழிபடுகின்ை எங்கள் 
கைவுள், எரிகின்ை தீச்சூரையினின்று எங்கரை மீட்க வல்லவர். அவயை எங்கரை 
உம் ரகயினின்றும் விடுவிப்பார். அப்படியய அவருக்கு மனமில்லாமல் யபானாலும், 
அைசயை! நாங்கள் உம்முரைய நதய்வங்கரை வழிபைமாட்யைாம்; நீர் நிறுவிய 
நபாற்சிரலரயயும் நாங்கள் நதாழப்யபாவதில்ரல. இது உமக்குத் 
நதரிந்திருக்கட்டும்” என்ைார்கள். 

இரதக் யகட்ை நநபுகத்யனசர் அைசன் சாத்ைாக்கு, யமசாக்கு, ஆயபத்நநயகா 
ஆகியயார்மீது நவகுண்நைழ, அவனது முகம் சினத்தால் சிவந்தது. வழக்கத்ரதவிை 
ஏழு மைங்கு மிகுதியாகத் தீச்சூரைரயச் சூைாக்கும்படி அைசன் கட்ைரையிட்ைான். 
பின்னர் சாத்ைாக்கு, யமசாக்கு, ஆயபத்நநயகா ஆகியயாரைக் கட்டி, எரியும் 
தீச்சூரைக்குள் தூக்கிப் யபாடுமாறு தன் பரைவைீர்களுள் வலியவர் சிலருக்குக் 
கட்ைரையிட்ைான். 

அப்நபாழுது நநபுகத்யனசர் அைசன் வியப்புற்று விரைந்நதழுந்து தன் அரமச்சரை 
யநாக்கி, “மூன்று யபரைத்தாயன கட்டி நநருப்பினுள் எைிந்யதாம்!” என்ைான். “ஆம் 
அைசயை” என்று அவர்கள் விரையைித்தனர். அதற்கு அவன், 
“கட்ைவிழ்க்கப்பட்ைவர்கைாய் நநருப்பின் நடுவில் நான்கு யபர் உலவுகிைரத நான் 



காண்கியைன்! அவர்களுக்யகா ஒரு தீங்கும் யநைவில்ரலயய! யமலும் நான்காவது 
ஆள் நதய்வ மகன் ஒருவன் யபால் யதான்றுகிைாயன!” என்ைான். 

அப்நபாழுது நநபுகத்யனசர், “சாத்ைாக்கு, யமசாக்கு, ஆயபத்நநயகா ஆகியயாரின் 
கைவுள் புகழப்படுவாைாக! தங்கள் கைவுரைத் தவிை யவநைந்த நதய்வத்ரதயும் 
பணிந்து நதாழ மறுத்து, அைசனது கட்ைரைரயயும் நபாருட்படுத்தாமல், அவர்யமல் 
நம்பிக்ரக ரவத்துத் தங்கள் உைரலக் ரகயைித்த அவருரைய ஊழியர்கரை அவர் 
தம் தூதரை அனுப்பி மீட்ைருைினார்” என்ைான். 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

தானி (இ) 1: 29. 30-31. 32-33 (பல்லவி: 34) 
பல்லவி: என்நைன்றும் அவரைப் புகழ்ந்து யபாற்றுங்கள். 

29 எங்கள் மூதாரதயரின் கைவுைாகிய ஆண்ைவயை, நீர் வாழ்த்தப் நபறுவைீாக; 
என்நைன்றும் நீர் புகழப்நபைவும் ஏத்திப் யபாற்ைப் நபைவும் தகுதியுள்ைவர். 
மாட்சியும் தூய்ரமயும் நிரைந்த உம் நபயர் வாழ்த்துக்குரியது. - பல்லவி 
 
30 உமது தூய மாட்சி விைங்கும் யகாவிலில் நீர் வாழ்த்தப் நபறுவைீாக; உயர் 
புகழ்ச்சிக்கும் மிகு மாட்சிக்கும் நீர் உரியவர். 
31 நகருபுகள் யமல் வறீ்ைிருந்து படுகுழிரய யநாக்குபவயை, நீர் வாழ்த்தப் நபறுவைீாக; 
நீர் என்நைன்றும் புகழப்பைவும் ஏத்திப் யபாற்ைப்பைவும் தகுதியுள்ைவர். - பல்லவி 
 
32 உமது ஆட்சிக்குரிய அரியரணமீது நீர் வாழ்த்தப் நபறுவைீாக; என்நைன்றும் நீர் 
புகழ்ந்யதத்தப் நபறுவைீாக, ஏத்திப் யபாற்ைப் நபறுவைீாக. 
33 உயர் வானகத்தில் நீர் வாழ்த்தப் நபறுவைீாக; என்நைன்றும் நீர் பாைல் நபைவும், 
மாட்சி அரையவும் தகுதியுள்ைவர். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 
லூக் 8: 15 

சீரிய நல் உள்ைத்யதாடு வார்த்ரதரயக் யகட்டு, அரதக் காத்து, மன 
உறுதியுைன் பலன் தருபவர் யபறுநபற்யைார். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

மகன் உங்களுக்கு விடுதரல அைித்தால், நீங்கள் உண்ரமயியலயய விடுதரல 
நபற்ைவர்கள். 

✠ யயாவான் எழுதிய நற்நசய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42 



அக்காலத்தில் 
இயயசு தம்ரம நம்பிய யூதர்கரை யநாக்கி, “என் வார்த்ரதகரை நீங்கள் 

நதாைர்ந்து கரைப்பிடித்து வந்தால் உண்ரமயில் என் சீைர்கைாய் இருப்பரீ்கள்; 
உண்ரமரய அைிந்தவர்கைாயும் இருப்பரீ்கள். உண்ரம உங்களுக்கு விடுதரல 
அைிக்கும்” என்ைார். யூதர்கள் அவரைப் பார்த்து, “ ‘உங்களுக்கு விடுதரல 
கிரைக்கும்’ என நீர் எப்படிச் நசால்லலாம்? நாங்கள் யாருக்கும் ஒருயபாதும் 
அடிரமகைாய் இருந்ததில்ரல. நாங்கள் ஆபிைகாமின் வழிமைபினர் ஆயிற்யை!” 
என்ைார்கள். அதற்கு இயயசு, “பாவம் நசய்யும் எவரும் பாவத்திற்கு அடிரம என 
உறுதியாக உங்களுக்குச் நசால்கியைன். வடீ்டில் அடிரமக்கு நிரலயான இைம் 
இல்ரல; மகனுக்கு அங்கு என்நைன்றும் இைம் உண்டு. மகன் உங்களுக்கு 
விடுதரல அைித்தால் நீங்கள் உண்ரமயியல விடுதரல நபற்ைவர்கைாய் 
இருப்பரீ்கள். நீங்கள் ஆபிைகாமின் வழிமைபினர் என்பது எனக்குத் நதரியும். ஆனால் 
என் வார்த்ரத உங்கள் உள்ைத்தில் இைம் நபைாததால் நீங்கள் என்ரனக் நகால்ல 
முயலுகிைரீ்கள். நான் என் தந்ரதயிைம் கண்ைரதச் நசால்கியைன். நீங்கள் உங்கள் 
தந்ரதயிைமிருந்து யகட்ைரதச் நசய்கிைரீ்கள்” என்ைார். 

அவர்கள் அவரைப் பார்த்து, “ஆபிைகாயம எங்கள் தந்ரத” என்ைார்கள். இயயசு 
அவர்கைிைம், “நீங்கள் ஆபிைகாமின் மக்கள் என்ைால் அவரைப் யபாலச் 
நசயல்படுவரீ்கள். ஆனால் கைவுைிைமிருந்து யகட்ைைிந்த உண்ரமரய உங்களுக்கு 
எடுத்துரைத்த என்ரன நீங்கள் நகால்ல முயலுகிைரீ்கள். ஆபிைகாம் இப்படிச் 
நசய்யவில்ரலயய! நீங்கள் உங்கள் தந்ரதரயப்யபாலச் நசயல்படுகிைரீ்கள்” என்ைார். 
அவர்கள், “நாங்கள் பைத்ரதரமயால் பிைந்தவர்கள் அல்ல; எங்களுக்கு ஒயை தந்ரத 
உண்டு; கைவுயை அவர்” என்ைார்கள். 

இயயசு அவர்கைிைம் கூைியது: “கைவுள் உங்கள் தந்ரதநயனில் நீங்கள் என்யமல் 
அன்பு நகாள்வரீ்கள். நான் கைவுைிைமிருந்யத இங்கு வந்துள்யைன். நானாக 
வைவில்ரல; அவயை என்ரன அனுப்பினார்.” 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 


