
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - வியாழன் 
முதல் வாசகம் 

எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு நீ தந்தத ஆவாய். 

ததாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9 

அந்நாள்களில் 
ஆபிராம் பணிந்து வணங்க, கடவுள் அவரிடம் கூறியது: “உன்னுடன் நான் 

தசய்துதகாள்ளும் உடன்படிக்தக இதுவவ: எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு நீ தந்தத 
ஆவாய். இனி உன் தபயர் ஆபிராம் அன்று; ‘ஆபிரகாம்’ என்ற தபயரால் நீ 
அதைக்கப்படுவாய். ஏதனனில் எண்ணற்ற நாடுகளுக்கு உன்தன நான் 
மூதாததயாக்குகிவறன். மிகப் தபருமளவில் உன்தனப் பலுகச் தசய்வவன்; 
உன்னிடமிருந்து நாடுகதள உண்டாக்குவவன். உன்னிடமிருந்து அரசர்கள் 
வதான்றுவர். ததலமுதற ததலமுதறயாக உன்னுடனும், உனக்குப்பின் வரும் 
உன் வைிமரபினருடனும் என்றுமுள்ள உடன்படிக்தகதய நான் 
நிதலநாட்டுவவன். 

இதனால் உனக்கும் உனக்குப்பின் வரும் உன் வைிமரபினருக்கும் நான் 
கடவுளாக இருப்வபன். நீ தங்கியிருக்கும் நாட்தடயும் கானான் நாடு 
முழுவததயும் என்றுமுள்ள உரிதமச் தசாத்தாக உனக்கும் உனக்குப்பின் உன் 
வைிமரபினருக்கும் வைங்குவவன். நான் அவர்களுக்குக் கடவுளாக இருப்வபன்” 
என்றார். 

மீண்டும் கடவுள் ஆபிரகாமிடம், “நீயும் ததலமுதறவதாறும் உனக்குப் பின் 
வரும் உன் வைிமரபினரும் என் உடன்படிக்தகதயக் கதடப்பிடிக்க வவண்டும்” 
என்றார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 105: 4-5. 6-7. 8-9 (பல்லவி: 8a) 
பல்லவி: ஆண்டவர் தமது உடன்படிக்தகதய என்தறன்றும் நிதனவில் 
தகாள்கின்றார். 

4 ஆண்டவதரயும் அவரது ஆற்றதலயும் வதடுங்கள்! அவரது திருமுகத்தத 
இதடயறாது நாடுங்கள்! 
5 அவர் தசய்த வியத்தகு தசயல்கதள நிதனவுகூருங்கள்! அவர்தம் 
அருஞ்தசயல்கதளயும், அவரது வாய் தமாைிந்த நீதித் தீர்ப்புகதளயும் 
நிதனவில் தகாள்ளுங்கள். - பல்லவி 
 
6 அவரின் ஊைியராம் ஆபிரகாமின் வைிமரவப! அவர் வதர்ந்துதகாண்ட 
யாக்வகாபின் பிள்தளகவள! 



7 அவவர நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர்! அவரின் நீதித் தீர்ப்புகள் உலகம் 
அதனத்திற்கும் உரியன. - பல்லவி 
 
8 அவர் தமது உடன்படிக்தகதய என்தறன்றும் நிதனவில் தகாள்கின்றார்; 
ஆயிரம் ததலமுதறக்தகன தாம் அளித்த வாக்குறுதிதய நிதனவுகூர்கின்றார். 
9 ஆபிரகாமுடன் தாம் தசய்துதகாண்ட உடன்படிக்தகதயயும் ஈசாக்குக்குத் தாம் 
ஆதணயிட்டுக் கூறியததயும் அவர் நிதனவில் தகாண்டுள்ளார். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

திபா 95: 8b, 7b 
உங்கள் இதயத்ததக் கடினப்படுத்திக்தகாள்ளாதீர்கள். மாறாக ஆண்டவரின் 
குரதலக் வகட்பரீ்களாக. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உங்கள் தந்தத ஆபிரகாம், நான் வரும் காலத்ததக் காண முடியும் என்பதத 
முன்னிட்டுப் வபருவதக தகாண்டார். 

✠ வயாவான் எழுதிய தூய நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59 

அக்காலத்தில் 
இவயசு யூதர்களிடம், “என் வார்த்தததயக் கதடப்பிடிப்வபார் என்றுவம 

சாகமாட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் தசால்கிவறன்” என்றார். 
யூதர்கள் அவரிடம், “நீ வபய் பிடித்தவன்தான் என்பது இப்வபாது 

ததரிந்துவிட்டது. ஆபிரகாம் இறந்தார்; இதறவாக்கினர்களும் இறந்தார்கள். 
ஆனால் என் வார்த்தததயக் கதடப்பிடிப்வபார் என்றுவம சாகமாட்டார் 
என்கிறாவய! எங்கள் தந்தத ஆபிரகாதமவிட நீ தபரியவவனா? ஆபிரகாம் 
இறந்தார்; இதறவாக்கினரும் இறந்தனர். நீ யாதரன்று 
நிதனத்துக்தகாண்டிருக்கிறாய்?” என்றார்கள். 

இவயசு மறுதமாைியாக, “நாவன என்தனப் தபருதமப்படுத்தினால், அது 
எனக்குப் தபருதம இல்தல. என்தனப் தபருதமப்படுத்துபவர் என் தந்ததவய. 
அவதரவய நீங்கள் உங்கள் தந்தத என்றும் தசால்கிறரீ்கள். ஆனால் அவதர 
உங்களுக்குத் ததரியாது; எனக்குத் ததரியும். எனக்கு அவதரத் ததரியாது என 
நான் தசான்னால் உங்கதளப் வபால நானும் தபாய்யனாவவன். அவதர எனக்குத் 
ததரியும். அவருதடய வார்த்தததயயும் நான் கதடப்பிடிக்கிவறன். உங்கள் 
தந்தத ஆபிரகாம் நான் வரும் காலத்ததக் காண முடியும் என்பதத 
முன்னிட்டுப் வபருவதக தகாண்டார்; அததனக் கண்டவபாது மகிழ்ச்சியும் 
தகாண்டார்” என்றார். 

யூதர்கள் இவயசுதவ வநாக்கி, “உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதுகூட 
ஆகவில்தல; நீ ஆபிரகாதமக் கண்டிருக்கிறாயா?” என்று வகட்டார்கள். இவயசு 



அவர்களிடம், “ஆபிரகாம் பிறப்பதற்கு முன்வப நான் இருக்கிவறன் என 
உறுதியாக உங்களுக்குச் தசால்கிவறன்” என்றார். இததக் வகட்ட அவர்கள் 
அவர்வமல் எறியக் கற்கதள எடுத்தார்கள். ஆனால் இவயசு மதறவாக நழுவிக் 
வகாவிலிலிருந்து தவளிவயறினார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


