
தவக்காலம் முதல் வாரம் - சனி 
முதல் வாசகம் 

உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் தூய மக்களினமாய் நீ இருப்பாய். 

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19 

மமாமச மக்கணள மநாக்கிக் கூறியது: இந்த முணறணமகணளயும் 
நியமங்கணளயும் நீ நிணறமவற்றுமாறு உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் இன்று 
உனக்குக் கட்டணளயிட்டுள்ளார். உன் முழு இதயத்மதாடும் முழு உள்ளத்மதாடும் 
அவற்ணற நிணறமவற்றுவதில் கருத்தாயிரு. 

ஆண்டவணை உன் கடவுளாய் ஏற்பதாகவும், உனக்குக் கடவுளாக இருப்பார் 
என்றும், அவருணடய வழிகளில் நடப்பதாகவும், அவருணடய நியமங்கணளயும் 
கட்டணளகணளயும் முணறணமகணளயும் கணடப்பிடிப்பதாகவும், அவர் குைலுக்குச் 
சசவிசகாடுப்பதாகவும் இன்று நீ அவருக்கு வாக்களித்துள்ளாய். 

நீ அவருணடய கட்டணளகணளக் கணடப்பிடிப்பதில் கருத்தாயிருந்தால், அவர் 
கூறியபடிமய நீ அவருக்குச் சசாந்தமான மக்களினமாய் இருப்பாய் என்றும், அவர் 
உருவாக்கிய எல்லா மக்களினங்களிலும், புகழிலும், சபயரிலும், மாட்சியிலும் 
உன்ணனமய உயர்த்துவார் என்றும், அதனால் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் தூய 
மக்களினமாய் நீ இருப்பாய் என்றும் ஆண்டவர் இன்று உனக்கு வாக்களித்துள்ளார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 119: 1-2. 4-5. 7-8 (பல்லவி: 1b) 
பல்லவி: ஆண்டவர் திருச்சட்டப்படி நடப்மபார் மபறுசபற்மறார். 

1 மாசற்ற வழியில் நடப்மபார் மபறுசபற்மறார்; ஆண்டவர் திருச்சட்டப்படி நடப்மபார் 
மபறுசபற்மறார். 
2 அவர் தந்த ஒழுங்குமுணறகணளக் கணடப்பிடிப்மபார் மபறு சபற்மறார்; 
முழுமனத்மதாடு அவணைத் மதடுமவார் மபறுசபற்மறார். - பல்லவி 
 
4 ஆண்டவமை! நீர் உம் நியமங்கணளத் தந்தீர்; அவற்ணற நாங்கள் முழுணமயாய்க் 
கணடப்பிடிக்க மவண்டும் என்றரீ். 
5 உம்முணடய விதிமுணறகணள நான் கணடப்பிடிக்க, என் நடத்ணத 
உறுதியுள்ளதாய் இருந்தால் எவ்வளமவா நலம்! - பல்லவி 
 



7 உம் நீதி சநறிகணள நான் கற்றுக்சகாண்டு மநரிய உள்ளத்மதாடு உம்ணமப் 
புகழ்மவன். 
8 உம் விதிமுணறகணள நான் கணடப்பிடிப்மபன்; என்ணன ஒருமபாதும் 
ணகவிட்டுவிடாமதயும். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

2 சகாரி 6: 2b 
இதுமவ தகுந்த காலம்! இன்மற மீட்பு நாள்! 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உங்கள் விண்ைகத் தந்ணத நிணறவுள்ளவைாய் இருப்பதுமபால நீங்களும் 
நிணறவுள்ளவர்களாய் இருங்கள். 

✠ மத்மதயு எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48 

அக்காலத்தில் 
இமயசு தம் சீடணை மநாக்கிக் கூறியது: ‘உனக்கு அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு 

கூர்வாயாக', ‘பணகவரிடம் சவறுப்புக் சகாள்வாயாக’ எனக் கூறியிருப்பணதக் 
மகட்டிருக்கிறரீ்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சசால்கிமறன்: உங்கள் 
பணகவரிடமும் அன்பு கூருங்கள்; உங்கணளத் துன்புறுத்துமவாருக்காக 
இணறவனிடம் மவண்டுங்கள். இப்படிச் சசய்வதால் நீங்கள் உங்கள் விண்ைகத் 
தந்ணதயின் மக்கள் ஆவரீ்கள். ஏசனனில் அவர் நல்மலார் மமலும் தீமயார் மமலும் 
தம் கதிைவணன உதித்சதழச் சசய்கிறார். மநர்ணமயுள்மளார் மமலும் 
மநர்ணமயற்மறார் மமலும் மணழ சபய்யச் சசய்கிறார். 

உங்களிடத்தில் அன்பு சசலுத்துமவாரிடமம நீங்கள் அன்பு சசலுத்துவரீ்களானால் 
உங்களுக்கு என்ன ணகம்மாறு கிணடக்கும்? வரிதண்டுமவாரும் இவ்வாறு 
சசய்வதில்ணலயா? நீங்கள் உங்கள் சமகாதைர் சமகாதரிகளுக்கு மட்டும் வாழ்த்துக் 
கூறுவரீ்களானால் நீங்கள் மற்றவருக்கும் மமலாகச் சசய்துவிடுவசதன்ன? பிற 
இனத்தவரும் இவ்வாறு சசய்வதில்ணலயா? 

ஆதலால், உங்கள் விண்ைகத் தந்ணத நிணறவுள்ளவைாய் இருப்பதுமபால 
நீங்களும் நிணறவுள்ளவர்களாய் இருங்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


