
தவக்காலம் முதல் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

தேர்ந்துககொள்ளப்பட்ட மக்களினத்ேின் விசுவொச அறிக்கக. 

இகைச்சட்ட நூலிலிருந்து வொசகம் 26: 4-10 

தமொதச மக்ககள த ொக்கிக் கூறியது: 
முேற்பலன்  ிகறந்ே கூகடகய குரு உன் ககயிலிருந்து எடுத்து, அகே உன் 

கடவுளொகிய ஆண்டவரது பலிபடீத்ேின்முன் கவப்பொர்.  ீ உன் கடவுளொகிய 
ஆண்டவர் முன்னிகலயில் அறிக்ககயிட்டுக் கூறதவண்டியது: 

 ிரந்ேரக் குடியற்ற அரதமயரொன என் ேந்கே எகிப்து  ொட்டுக்கு இறங்கிச் 
கசன்றொர். அங்கு மக்கள் சிலருடன் அன்னியரொய் இருந்ேொர். ஆனொல் அங்தகதய 
கபரிய, வலிகமமிகு, ேிரளொன மக்களினத்கேக் ககொண்டவர் ஆனொர். எகிப்ேியர் 
எங்ககள ஒடுக்கினர்; துன்புறுத்ேினர்; கடினமொன அடிகம தவகலககள 
எங்கள்மீது சுமத்ேினர். அப்தபொது  ொங்கள் எங்கள் மூேொகேயரின் கடவுளொகிய 
ஆண்டவகர த ொக்கிக் குரல் எழுப்பிதனொம். ஆண்டவர் எங்கள் குரகலக் தகட்டொர். 
எங்களுகடய துன்பத்கேயும் வருத்ேத்கேயும் அவேிகயயும் கண்டொர். ேம் வலிய 
கரத்ேொலும், ஓங்கிய புயத்ேொலும், அஞ்சத்ேக்க தபரொற்றலொலும், 
அகடயொளங்களொலும், அருஞ்கசயல்களொலும் ஆண்டவர் எங்ககள எகிப்ேிலிருந்து 
புறப்படச் கசய்ேொர். அவர் எங்ககள இந்ே இடத்ேிற்குக் கூட்டி வந்ேொர். பொலும் 
தேனும் வழிந்தேொடும் இந்ே  ொட்கட எங்களுக்குத் ேந்ேொர். 

எனதவ ஆண்டவதர, இதேொ,  ீர் எனக்குக் ககொடுத்ே  ிலத்ேின் முேற் பலகனக் 
ககொண்டுவந்துள்தளன் என்று கசொல்லி, அகே உன் கடவுளொகிய ஆண்டவர் 
முன்னிகலயில் கவத்து, அவகரப் பைிந்து கேொழுவொய். 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

ேிபொ 91: 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (பல்லவி: 15b) 
பல்லவி: துன்ப தவகளயில் என்தனொடு இருந்ேருளும், ஆண்டவதர. 

1 உன்னேரின் பொதுகொப்பில் வொழ்பவர், எல்லொம் வல்லவரின்  ிழலில் 
ேங்கியிருப்பவர். 
2 ஆண்டவகர த ொக்கி, ‘ ீதர என் புகலிடம்; என் அரண்;  ொன்  ம்பியிருக்கும் 
இகறவன்’ என்று உகரப்பொர். - பல்லவி 
 
10 ேீங்கு உமக்கு த ரிடொது; வொகே உம் கூடொரத்கே க ருங்கொது. 



11  ீர் கசல்லும் இடகமல்லொம் உம்கமக் கொக்கும்படி, ேம் தூேர்க்கு அவர் 
கட்டகளயிடுவொர். - பல்லவி 
 
12 உம் கொல் கல்லின்தமல் தமொேொேபடி, அவர்கள் ேங்கள் கககளில் உம்கமத் 
ேொங்கிக்ககொள்வர். 
13 சிங்கத்ேின்மீதும் பொம்பின்மீதும்  ீர்  டந்து கசல்வரீ்; இளஞ்சிங்கத்ேின்மீதும் 
விரியன் பொம்பின்மீதும்  ீர் மிேித்துச் கசல்வரீ். - பல்லவி 
 
14 ‘அவர்கள் என்மீது அன்புகூர்ந்ேேொல், அவர்ககள விடுவிப்தபன்; அவர்கள் என் 
கபயகர அறிந்துள்ளேொல், அவர்ககளப் பொதுகொப்தபன்; 
15 அவர்கள் என்கன த ொக்கி மன்றொடும்தபொது, அவர்களுக்குப் பேிலளிப்தபன்; 
அவர்களது துன்பத்ேில் அவர்கதளொடு இருப்தபன்; அவர்ககளத் ேப்புவித்து 
அவர்ககளப் கபருகமப்படுத்துதவன்'. - பல்லவி 
 
இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துவில் விசுவசிக்கிறவனுக்குரிய விசுவொச அறிக்கக. 

ேிருத்தூேர் பவுல் உதரொகமயருக்கு எழுேிய ேிருமுகத்ேிலிருந்து வொசகம் 10: 8-13 

சதகொேரர் சதகொேரிகதள, 
மகறநூலில் கசொல்லியிருப்பது இதுதவ: “வொர்த்கே உனக்கு மிக அருகில் 

உள்ளது; உன் வொயில், உன் இேயத்ேில் உள்ளது.” இதுதவ  ீங்கள்  ம்பிக்கக 
ககொள்ளதவண்டும் என  ொங்கள் பகறசொற்றும் கசய்ேியொகும். ஏகனனில், ‘இதயசு 
ஆண்டவர்’ என வொயொர அறிக்ககயிட்டு, இறந்ே அவகரக் கடவுள் உயிர்த்கேழச் 
கசய்ேொர் என  ீங்கள் உள்ளூர  ம்பினொல் மீட்புப் கபறுவரீ்கள். இவ்வொறு உள்ளூர 
 ம்புதவொர் கடவுளுக்கு ஏற்புகடயவர் ஆவர்; வொயொர அறிக்ககயிடுதவொர் மீட்புப் 
கபறுவர். ஏகனனில், “அவர்மீது  ம்பிக்கக ககொண்தடொர் கவட்கத்ேிற்கு உள்ளொக 
மொட்டொர்” என்பது மகறநூல் கூற்று. 

இேில் யூேர் என்தறொ கிதரக்கர் என்தறொ தவறுபொடில்கல; அகனவருக்கும் 
ஆண்டவர் ஒருவதர. அவகர த ொக்கி மன்றொடும் யொவருக்கும் அவர் அளவற்ற 
 லன்ககளப் கபொழிகிறொர். “ஆண்டவரின் ேிருப்கபயகர அறிக்ககயிட்டு 
மன்றொடுகிறவர் எவரும் மீட்புப் கபறுவர்” என்று எழுேியுள்ளது அல்லவொ? 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மத் 4: 4b 
மனிேர் அப்பத்ேினொல் மட்டுமல்ல, மொறொக, கடவுளின் வொய்ச்கசொல் 
ஒவ்கவொன்றொலும் வொழ்வர். 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

பொகல ிலத்ேிற்கு இதயசு அகழத்துச் கசல்லப்பட்டொர்; தசொேிக்கப்பட்டொர். 

✠ லூக்கொ எழுேிய தூய  ற்கசய்ேியிலிருந்து வொசகம் 4: 1-13 

அக்கொலத்ேில் 
இதயசு தூய ஆவியொல் ஆட்ககொள்ளப்பட்டு தயொர்ேொன் ஆற்கறவிட்டுத் 

ேிரும்பினொர். பின்னர் அவர் அதே ஆவியொல் பொகல ிலத்ேிற்கு அகழத்துச் 
கசல்லப்பட்டொர். அவர்  ொற்பது  ொள் அலககயினொல் தசொேிக்கப்பட்டொர். 
அந் ொள்களில் அவர் ஒன்றும் சொப்பிடவில்கல. அேன்பின் அவர் பசியுற்றொர். 
அப்கபொழுது அலகக அவரிடம், “ ீர் இகறமகன் என்றொல் இந்ேக் கல் 
அப்பமொகும்படி கட்டகளயிடும்” என்றது. அேனிடம் இதயசு மறுகமொழியொக, “ 
‘மனிேர் அப்பத்ேினொல் மட்டும் வொழ்வேில்கல’ என மகறநூலில் எழுேியுள்ளதே” 
என்றொர். 

பின்பு அலகக அவகர அகழத்துச் கசன்று உலகத்ேின் அரசுகள் 
அகனத்கேயும் ஒரு க ொடிப் கபொழுேில் அவருக்குக் கொட்டி, அவரிடம், 
“இவற்றின்தமல் முழு அேிகொரத்கேயும் இவற்றின் தமன்கமகயயும் உமக்குக் 
ககொடுப்தபன். இகவ யொவும் என்னிடம் ஒப்பகடக்கப் பட்டிருக்கின்றன;  ொன் 
விரும்பியவருக்கு இவற்கறக் ககொடுப்தபன்.  ீர் என்கன வைங்கினொல் 
அகனத்தும் உம்முகடயகவயொகும்” என்றது. இதயசு அேனிடம் மறுகமொழியொக, 
“ ‘உன் கடவுளொகிய ஆண்டவகர வைங்கி அவர் ஒருவருக்தக பைி கசய்வொயொக’ 
என்று மகறநூலில் எழுேியுள்ளது” என்றொர். 

பின்னர் அது அவகர எருசதலமுக்கு அகழத்துச் கசன்று தகொவிலின் உயர்ந்ே 
பகுேியில் அவகர  ிறுத்ேி, “ ீர் இகறமகன் என்றொல் இங்கிருந்து கீதழ குேியும்; 
‘உம்கமப் பொதுகொக்கும்படி கடவுள் ேம் தூேருக்கு உம்கமக் குறித்துக் 
கட்டகளயிடுவொர்’ என்றும் ‘உமது கொல் கல்லில் தமொேொேபடி அவர்கள் ேங்கள் 
கககளொல் உம்கமத் ேொங்கிக்ககொள்வொர்கள்’ என்றும் மகறநூலில் எழுேியுள்ளது” 
என்றது. இதயசு அேனிடம் மறுகமொழியொக, “ ‘உன் கடவுளொகிய ஆண்டவகரச் 
தசொேிக்க தவண்டொம்’ என்றும் கசொல்லியுள்ளதே” என்றொர். 

அலகக தசொேகனகள் அகனத்கேயும் முடித்ே பின்பு, ஏற்ற கொலம் 
வரும்வகர அவகரவிட்டு அகன்றது. 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


