
தவக் காலம்-முதல் ஞாயிறு 

மூன்றாம் ஆண்டு 

 

 

முதல் வாசகம் 

ததர்ந்துககாள்ளப்பட்ட மக்களினத்தின் விசுவாச அறிக்கக. 

இகைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம்    26: 4-10 

ம ோமே  க்களை ம ோக்கிக் கூறியது:  

முதற்பலன் நிளைந்த கூளைளய குரு உன் ளகயிலிருந்து எடுத்து, 

அளத உன் கைவுைோகிய ஆண்ைவரது பலிபீைத்தின்முன் ளவப்போர். நீ 

உன் கைவுைோகிய ஆண்ைவர் முன்னிளலயில் அறிக்ளகயிட்டுக் 

கூைமவண்டியது:  

நிரந்தரக் குடியற்ை அரம யரோன என் தந்ளத எகிப்து  ோட்டுக்கு 

இைங்கிச் சேன்ைோர். அங்கு  க்கள் சிலருைன் அன்னியரோய் இருந்தோர். 



ஆனோல் அங்மகமய சபரிய, வலிள மிகு, திரைோன  க்களினத்ளதக் 

சகோண்ைவர் ஆனோர். எகிப்தியர் எங்களை ஒடுக்கினர்; துன்புறுத்தினர்; 

கடின ோன அடிள  மவளலகளை எங்கள்மீது சு த்தினர். 

 

அப்மபோது  ோங்கள் எங்கள் மூதோளதயரின் கைவுைோகிய 

ஆண்ைவளர ம ோக்கிக் குரல் எழுப்பிமனோம். ஆண்ைவர் எங்கள் குரளலக் 

மகட்ைோர். எங்களுளைய துன்பத்ளதயும் வருத்தத்ளதயும் அவதிளயயும் 

கண்ைோர். தம் வலிய கரத்தோலும், ஓங்கிய புயத்தோலும், அஞ்ேத்தக்க 

மபரோற்ைலோலும், அளையோைங்கைோலும், அருஞ்சேயல்கைோலும் 

ஆண்ைவர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புைப்பைச் சேய்தோர். அவர் எங்களை 

இந்த இைத்திற்குக் கூட்டி வந்தோர். போலும் மதனும் வழிந்மதோடும் இந்த 

 ோட்ளை எங்களுக்குத் தந்தோர்.  

எனமவ ஆண்ைவமர, இமதோ, நீர் எனக்குக் சகோடுத்த நிலத்தின் 

முதற் பலளனக் சகோண்டுவந்துள்மைன் என்று சேோல்லி, அளத உன் 

கைவுைோகிய ஆண்ைவர் முன்னிளலயில் ளவத்து, அவளரப் பணிந்து 

சதோழுவோய். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

 

  

 

  



 

பதிலுகைப் பாடல்  திபா 91: 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (பல்லவி: 15b) 

பல்லவி: துன்ப தவகளயில் என்தனாடு இருந்தருளும், ஆண்டவதை. 

 

1 உன்னதரின் போதுகோப்பில் வோழ்பவர், எல்லோம் வல்லவரின் நிழலில் 

தங்கியிருப்பவர்.  

2 ஆண்ைவளர ம ோக்கி, `நீமர என் புகலிைம்; என் அரண்;  ோன் 

 ம்பியிருக்கும் இளைவன்\' என்று உளரப்போர். ............பல்லவி 

 

  

10 தீங்கு உ க்கு ம ரிைோது; வோளத உம் கூைோரத்ளத ச ருங்கோது.  

11 நீர் சேல்லும் இைச ல்லோம் உம்ள க் கோக்கும்படி, தம் தூதர்க்கு அவர் 

கட்ைளையிடுவோர். ................பல்லவி 

 

  

 

12 உம் கோல் கல்லின்ம ல் ம ோதோதபடி, அவர்கள் தங்கள் ளககளில் 

உம்ள த் தோங்கிக்சகோள்வர்.  

13 சிங்கத்தின்மீதும் போம்பின்மீதும் நீர்  ைந்து சேல்வீர்; 

இைஞ்சிங்கத்தின்மீதும் விரியன் போம்பின்மீதும் நீர் மிதித்துச் சேல்வீர்.  

...............பல்லவி 

14 `அவர்கள் என்மீது அன்புகூர்ந்ததோல், அவர்களை விடுவிப்மபன்; 

அவர்கள் என் சபயளர அறிந்துள்ைதோல், அவர்களைப் போதுகோப்மபன்;  



15 அவர்கள் என்ளன ம ோக்கி  ன்ைோடும்மபோது, அவர்களுக்குப் 

பதிலளிப்மபன்; அவர்கைது துன்பத்தில் அவர்கமைோடு இருப்மபன்; 

அவர்களைத் தப்புவித்து அவர்களைப் சபருள ப்படுத்துமவன்'.  

...........பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துவில் விசுவசிக்கிறவனுக்குரிய விசுவாச அறிக்கக. 

 

திருத்தூதர் பவுல் உதைாகமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           10: 8-13 

 

ேமகோதரர் ேமகோதரிகமை,  

 ளைநூலில் சேோல்லியிருப்பது இதுமவ: ``வோர்த்ளத உனக்கு மிக 

அருகில் உள்ைது; உன் வோயில், உன் இதயத்தில் உள்ைது.'' இதுமவ நீங்கள் 

 ம்பிக்ளக சகோள்ைமவண்டும் என  ோங்கள் பளைேோற்றும் சேய்தியோகும். 

ஏசனனில், `இமயசு ஆண்ைவர்' என வோயோர அறிக்ளகயிட்டு, இைந்த 

அவளரக் கைவுள் உயிர்த்சதழச் சேய்தோர் என நீங்கள் உள்ளூர  ம்பினோல் 

மீட்புப் சபறுவீர்கள். இவ்வோறு உள்ளூர  ம்புமவோர் கைவுளுக்கு 

ஏற்புளையவர் ஆவர்; வோயோர அறிக்ளகயிடுமவோர் மீட்புப் சபறுவர். 

ஏசனனில், ``அவர்மீது  ம்பிக்ளக சகோண்மைோர் சவட்கத்திற்கு உள்ைோக 

 ோட்ைோர்'' என்பது  ளைநூல் கூற்று. 

இதில் யூதர் என்மைோ கிமரக்கர் என்மைோ மவறுபோடில்ளல; 

அளனவருக்கும் ஆண்ைவர் ஒருவமர. அவளர ம ோக்கி  ன்ைோடும் 



யோவருக்கும் அவர் அைவற்ை  லன்களைப் சபோழிகிைோர். ``ஆண்ைவரின் 

திருப்சபயளர அறிக்ளகயிட்டு  ன்ைோடுகிைவர் எவரும் மீட்புப் 

சபறுவர்'' என்று எழுதியுள்ைது அல்லவோ? 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு  நன்றி 

நற்கசய்திக்கு முன் வசனம்        மத் 4: 4b 

 

மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல, மாறாக, கடவுளின் வாய்ச்கசால் 

ஒவ்கவான்றாலும் வாழ்வர். 

 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

பாகலநிலத்திற்கு இதயசு அகழத்துச் கசல்லப்பட்டார்; 

தசாதிக்கப்பட்டார். 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்     4: 1-13 

அக்கோலத்தில்  

இமயசு தூய ஆவியோல் ஆட்சகோள்ைப்பட்டு மயோர்தோன் 

ஆற்ளைவிட்டுத் திரும்பினோர். பின்னர் அவர் அமத ஆவியோல் 

போளலநிலத்திற்கு அளழத்துச் சேல்லப்பட்ைோர். அவர்  ோற்பது  ோள் 

அலளகயினோல் மேோதிக்கப்பட்ைோர். அந் ோள்களில் அவர் ஒன்றும் 

ேோப்பிைவில்ளல. அதன்பின் அவர் பசியுற்ைோர். அப்சபோழுது அலளக 

அவரிைம், ``நீர் இளை கன் என்ைோல் இந்தக் கல் அப்ப ோகும்படி 

கட்ைளையிடும்'' என்ைது. அதனிைம் இமயசு  றுச ோழியோக, `` ` னிதர் 



அப்பத்தினோல்  ட்டும் வோழ்வதில்ளல' என  ளைநூலில் 

எழுதியுள்ைமத'' என்ைோர். 

பின்பு அலளக அவளர அளழத்துச் சேன்று உலகத்தின் அரசுகள் 

அளனத்ளதயும் ஒரு ச ோடிப் சபோழுதில் அவருக்குக் கோட்டி, அவரிைம், 

``இவற்றின்ம ல் முழு அதிகோரத்ளதயும் இவற்றின் ம ன்ள ளயயும் 

உ க்குக் சகோடுப்மபன். இளவ யோவும் என்னிைம் ஒப்பளைக்கப் 

பட்டிருக்கின்ைன;  ோன் விரும்பியவருக்கு இவற்ளைக் சகோடுப்மபன். நீர் 

என்ளன வணங்கினோல் அளனத்தும் உம்முளையளவயோகும்'' என்ைது. 

இமயசு அதனிைம்  றுச ோழியோக, `` `உன் கைவுைோகிய 

ஆண்ைவளர வணங்கி அவர் ஒருவருக்மக பணி சேய்வோயோக' என்று 

 ளைநூலில் எழுதியுள்ைது'' என்ைோர். 

பின்னர் அது அவளர எருேமலமுக்கு அளழத்துச் சேன்று மகோவிலின் 

உயர்ந்த பகுதியில் அவளர நிறுத்தி, ``நீர் இளை கன் என்ைோல் 

இங்கிருந்து கீமழ குதியும்; `உம்ள ப் போதுகோக்கும்படி கைவுள் தம் 

தூதருக்கு உம்ள க் குறித்துக் கட்ைளையிடுவோர்' என்றும் `உ து கோல் 

கல்லில் ம ோதோதபடி அவர்கள் தங்கள் ளககைோல் உம்ள த் 

தோங்கிக்சகோள்வோர்கள்' என்றும்  ளைநூலில் எழுதியுள்ைது'' என்ைது. 

 

இமயசு அதனிைம்  றுச ோழியோக, `` `உன் கைவுைோகிய 

ஆண்ைவளரச் மேோதிக்க மவண்ைோம்' என்றும் சேோல்லியுள்ைமத'' என்ைோர். 

 

அலளக மேோதளனகள் அளனத்ளதயும் முடித்த பின்பு, ஏற்ை கோலம் 

வரும்வளர அவளரவிட்டு அகன்ைது. 



 

 இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

  

 

 

  
 


