
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

ஆண்டவர் வலிமை வாய்ந்த வரீமரப் ப ால என்ப ாடு இருக்கின்றார். 

இமறவாக்கி ர் எபரைியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 10-13 

அந்நாள்களில் 
எபரைியா கூறியது: ‘சுற்றிலும் ஒபர திகில்!’ என்று  லரும் 

ப சிக்ககாள்கின்றார்கள்; ‘ ழி சுைத்துங்கள்; வாருங்கள், அவன்பைல்  ழி 
சுைத்துபவாம்’ என்கிறார்கள். என் நண் ர்கள்கூட என் வழீ்ச்சிக்காகக் 
காத்திருக்கிறார்கள்; ‘ஒருபவமள அவன் ையங்கிவிடுவான்; நாம் அவன்பைல் 
கவற்றிககாண்டு அவம ப்  ழி தீர்த்துக்ககாள்ளலாம்!’ என்கிறார்கள். 

ஆ ால், ஆண்டவர் வலிமை வாய்ந்த வரீமரப் ப ால என்ப ாடு 
இருக்கின்றார். எ பவ என்ம த் துன்புறுத்துபவார் இடறி விழுவர். அவர்கள் 
கவற்றிககாள்ள ைாட்டார்கள். அவர்கள் விபவகத்பதாடு கசயல் டவில்மல; 
அவர்களின் அவைா ம் என்றும் நிமலத்திருக்கும்; அது ைறக்கப் டாது. 
 மடகளின் ஆண்டவபர! பநர்மையாளமர பசாதித்தறி வரும் 
உள்ளுணர்வுகமளயும் இதயச் சிந்தம கமளயும் அறி வரும் நீபர; நீர் என் 
எதிரிகமளப்  ழிவாங்குவமத நான் காணபவண்டும்; ஏக  ில், என் வழக்மக 
உம்ைிடம் எடுத்துமரத்துள்பளன். 

ஆண்டவருக்குப் புகழ்  ாடுங்கள்; அவமரப் புகழ்ந்பதத்துங்கள்; ஏக  ில், 
அவர் வறிபயாரின் உயிமரத் தீபயாரின்  ிடியி ின்று விடுவித்தார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

தி ா 18: 1-2a,3. 4-5. 6 ( ல்லவி: 6a) 
 ல்லவி: என் கநருக்கடி பவமளயில் நான் ஆண்டவரிடம் ைன்றாடிப ன். 

1 அவர் உமரத்தது: என் ஆற்றலாகிய ஆண்டவபர! உம்ைிடம் நான் 
அன்புகூர்கின்பறன். 
2a ஆண்டவர் என் கற் ாமற; என் பகாட்மட; என் ைீட் ர்; 
3 ப ாற்றற்குரிய ஆண்டவமர பநாக்கி நான் ைன்றாடிப ன்; என் 
எதிரிகளிடைிருந்து நான் ைீட்கப் ட்படன். -  ல்லவி 
 
4 சாவின் கயிறுகள் என்ம  இறுக்கி ; அழிவின் சுழல்கள் என்ம  
மூழ்கடித்த . 



5  ாதாளக் கயிறுகள் என்ம ச் சுற்றி இறுக்கி ; சாவின் கண்ணிகள் என்ம ச் 
சிக்க மவத்த . -  ல்லவி 
 
6 என் கநருக்கடி பவமளயில் நான் ஆண்டவரிடம் ைன்றாடிப ன்; என் கடவுமள 
பநாக்கிக் கதறிப ன்; தைது பகாவிலி ின்று அவர் என் குரமலக் பகட்டார்; என் 
கதறல் அவர் கசவிகளுக்கு எட்டியது. -  ல்லவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

பயாவா 6: 63b, 68b 
ஆண்டவபர, நீர் கூறிய வார்த்மதகள் வாழ்வுதரும் ஆவிமயக் 
ககாடுக்கின்ற . நிமலவாழ்வும் அளிக்கின்ற . 

நற்வசய்தி வாசகம் 

இபயசுமவப்  ிடிக்க முயன்றார்கள். ஆ ால் அவர்கள் மகயில் அகப் டாைல் 
அவர் அங்கிருந்து கசன்றார். 

✠ பயாவான் எழுதிய தூய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 31-42 

அக்காலத்தில் 
இபயசுவின் பைல் எறிய யூதர்கள் ைீண்டும் கற்கமள எடுத்த ர். இபயசு 

அவர்கமளப்  ார்த்து, “தந்மதயின் கசாற் டி  ல நற்கசயல்கமள உங்கள்முன் 
கசய்து காட்டியிருக்கிபறன். அவற்றுள் எச்கசயலுக்காக என்பைல் கல்கலறியப் 
 ார்க்கிறரீ்கள்?” என்று பகட்டார். யூதர்கள் ைறுகைாழியாக, “நற்கசயல்களுக்காக 
அல்ல, இமறவம ப்  ழித்துமரத்ததற்காகபவ உன்பைல் கல்கலறிகிபறாம். 
ஏக  ில் ை ித ாகிய நீ உன்ம பய கடவுளாக்கிக் ககாள்கிறாய்” என்றார்கள். 

இபயசு அவர்கமளப்  ார்த்து, “ ‘நீங்கள் கதய்வங்கள் எ  நான் கூறிப ன்’ 
என்று உங்கள் ைமறநூலில் எழுதியுள்ளது அல்லவா? கடவுளுமடய 
வார்த்மதமயப் க ற்றுக்ககாண்டவர்கபள கதய்வங்கள் என்று 
கசால்லப் டுகிறார்கள். ைமறநூல் வாக்கு என்றும் அழியாது. அப் டியா ால் 
தந்மதயால் அர்ப் ணிக்கப் ட்டு அவரால் உலகுக்கு அனுப் ப் ட்ட நான் என்ம  
‘இமறைகன்’ என்று கசால்லிக் ககாண்டதற்காக ‘இமறவம ப்  ழித்துமரக்கிறாய்’ 
எ  நீங்கள் எப் டிச் கசால்லலாம்? நான் என் தந்மதக்குரிய கசயல்கமளச் 
கசய்யவில்மல என்றால் நீங்கள் என்ம  நம் பவண்டாம். ஆ ால் நான் 
அவற்மறச் கசய்தால், என்ம  நம் ாவிடினும் என் கசயல்கமளயாவது 
நம்புங்கள்; அதன்மூலம் தந்மத என்னுள்ளும் நான் அவருள்ளும் இருப் மத 
அறிந்துணர்வரீ்கள்” என்றார். இமதக் பகட்டு அவர்கள் அவமர ைீண்டும்  ிடிக்க 
முயன்றார்கள். ஆ ால் அவர்கள் மகயில் அகப் டாைல் அவர் அங்கிருந்து 



கசன்றார். பயார்தானுக்கு அப் ால் பயாவான் முதலில் திருமுழுக்குக் 
ககாடுத்துவந்த இடத்திற்கு இபயசு ைீண்டும் கசன்று அங்குத் தங்கி ார்.  லர் 
அவரிடம் வந்த ர். அவர்கள், “பயாவான் அரும் அமடயாளம் எமதயும் 
கசய்யவில்மல; ஆ ால் அவர் இவமரப் ற்றிச் கசான் கதல்லாம் 
உண்மையாயிற்று” எ ப் ப சிக்ககாண்ட ர். அங்பக  லர் அவரிடம் நம் ிக்மக 
ககாண்ட ர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


