
தவக் காலம்-5ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

என் ஆவியை உங்கள்மீது ப ாழிவவன் , நீங்களும் உயிர் ப றுவீர்கள் 

இயைவாக்கினர் எவசக்கிவைல் நூலிலிருந்து வாசகம்  37: 12-14 

தலைவராகிய ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ: என் மக்கவே! இவதா நான் 

உங்கள் கல்ைலைகலேத் திைக்கப் வ ாகிவைன். உங்கலே உங்கள் 

கல்ைலைகளினின்று வமவை ககாண்டுவருவவன். உங்களுக்கு இஸ்ரவயல் 

நாட்லடத் திரும் க் ககாடுப்வ ன். அப்வ ாது, என் மக்கவே! நான் உங்கள் 

கல்ைலைகலேத் திைந்து உங்கலே அவற்றிலிருந்து கவளிக்ககாணர்லகயில், 

நாவே ஆண்டவர் என் லத அறிந்து ககாள்வீர்கள். என் ஆவிலய உங்கள்மீது 

க ாழிவவன். நீங்களும் உயிர் க றுவீர்கள். நானும் உங்கலே உங்கள் க ாந்த 

நாட்டில் குடியமர்த்துவவன். “ஆண்டவராகிய நான் உலரத்வதன்; நாவே 

இலதச் க ய்வதன்” எே அப்வ ாது அறிந்து ககாள்வீர்கள், என்கிைார் 

தலைவராகிய ஆண்டவர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இயைவா உமக்கு நன்றி 



 திலுயைப்  ாடல்           தி ா 130: 1-2, 3-4, 5-6, 7b-8  ( ல்லவி: 7b) 

 

 

 ல்லவி: ஆண்டவரிடவம  வ ைன்பும்  மீட்பும்   உள்ளது. 

1 ஆண்டவவர! ஆழ்ந்த துயரத்தில் இருக்கும் நான் உம்லம வநாக்கி 

மன்ைாடுகிவைன்; 

2 ஆண்டவவர! என் மன்ைாட்டுக்குச் க வி ாய்த்தருளும்; என் விண்ணப் க் 

குரலை உம்முலடய க விகள் கவேத்துடன் வகட்கட்டும்.  

      ல்லவி...... 

3 ஆண்டவவர! நீர் எம் குற்ைங்கலே மேத்தில் ககாண்டிருந்தால், யார்தான் 

நிலைத்து நிற்க முடியும்? 

 4 நீவரா மன்னிப்பு அளிப் வர்; மனிதரும் உமக்கு அஞ்சி நடப் ர். 

            ல்லவி...... 

5 ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்வைன்; என் கநஞ் ம் 

காத்திருக்கின்ைது; அவரது க ாற்களுக்காக ஆவலுடன் 

காத்திருக்கின்வைன். 

 6 விடியலுக்காய்க் காத்திருக்கும் காவைலரவிட, ஆம், விடியலுக்காய்க் 

காத்திருக்கும் காவைலரவிட, என் கநஞ் ம் என் தலைவருக்காய் 

ஆவலுடன் காத்திருக்கின்ைது.  ல்லவி...... 

 

7b வ ரன்பு ஆண்டவரிடவம உள்ேது; மிகுதியாே மீட்பு அவரிடவம 

உண்டு. 

8 எல்ைாத் தீவிலேகளினின்றும் இஸ்ரவயைலர மீட் வர் அவவர! 

            ல்லவி...... 

 



 இைண்டாம் வாசகம் 

இைந்த இவைசுயவ உயிர்த்பதழச் பசய்தவரின் ஆவி உங்களுக்குள் 

குடிபகாண்டிருக்கின்ைார்! 

திருத்தூதர்  வுல் உவைாயமைருக்கு எழுதிை திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 8-11 

 வகாதரர்  வகாதரிகவே, 

ஊனியல்புக்கு ஏற்  வாழ்வவார் கடவுளுக்கு உகந்தவர்கோய் இருக்க 

முடியாது. ஆோல் கடவுளின் ஆவி உங்களுக்குள் குடிககாண்டிருந்தால், 

நீங்கள் ஊனியல்ல க் ககாண்டிராமல், ஆவிக்குரிய இயல்ல க் 

ககாண்டிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவிலயக் ககாண்டிராவதார் அவருக்கு 

உரிவயார் அல்ை.  ாவத்தின் விலேவாக உங்கள் உடல் க த்ததாயினும், 

கிறிஸ்து உங்களுள் இருந்தால், நீங்கள் கடவுளுக்கு ஏற்புலடயவர்கள் 

ஆக்கப் டுவீர்கள்; அதன்  யோகத் தூய ஆவி உங்களுக்குள் உயிராய் 

இருக்கும். வமலும், இைந்த இவயசுலவ உயிர்த்கதழச் க ய்தவரின் ஆவி 

உங்களுள் குடிககாண்டிருந்தால், கிறிஸ்துலவ உயிர்த்கதழச் க ய்த அவவர 

உங்களுள் குடிககாண்டிருக்கும் தம் ஆவியிோவை  ாவுக்குரிய உங்கள் 

உடல்கலேயும் உயிர் க ைச் க ய்வார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இயைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வசனம்      வைாவா 11:25a, 26 

“ உயிர்த்பதழுதலும் வாழ்வும் நாவன  .என்னிடம் நம்பிக்யக பகாள்ளும் 

எவரும் என்றுவம சாகமாட்டார் ” ,  என்கிைார் ஆண்டவர். 

 

 



நற்பசய்தி வாசகம் 

உயிர்த்பதழுதலும் வாழ்வும் நாவன 

✠ வைாவான் எழுதிை நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    11: 1-45 

அக்காைத்தில்  

க த்தானியாவில் வாழ்ந்துவந்த இைா ர் என்னும் ஒருவர் 

வநாயுற்றிருந்தார். அவ்வூரில்தான் மரியாவும் அவருலடய  வகாதரியாே 

மார்த்தாவும் வாழ்ந்துவந்தேர். இந்த மரியாதான் ஆண்டவர்வமல் 

நறுமணத்லதைம் பூசித் தமது கூந்தைால் அவரின் காைடிகலேத் துலடத்தவர். 

வநாயுற்றிருந்த இைா ர் இவருலடய  வகாதரர். இைா ரின்  வகாதரிகள் 

இவயசுவிடம் ஆேனுப்பி, “ஆண்டவவர, உம் நண் ன் வநாயுற்றிருக்கிைான்” 

என்று கதரிவித்தார்கள். அவர் இலதக் வகட்டு,“இந்வநாய்  ாவில் வ ாய் 

முடியாது. கடவுளின் மாட்சி விேங்கவவ இவன் வநாயுற்ைான். இதோல் 

மானிடமகனும் மாட்சி க றுவார்”  என்ைார்.  

மார்த்தாவிடமும் அவருலடய  வகாதரியாே மரியாவிடமும் 

இைா ரிடமும் இவயசு அன்பு ககாண்டிருந்தார். இைா ர் வநாயுற்றிருந்தலதக் 

வகள்விப் ட்ட பிைகு, தாம் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நாள் அவர் 

தங்கியிருந்தார். பின்ேர் தம் சீடரிடம்,“மீண்டும் யூவதயாவுக்குப் வ ாவவாம், 

வாருங்கள்” என்று கூறிோர். அவருலடய சீடர்கள் அவரிடம், “ரபி, 

இப்வ ாதுதாவே யூதர்கள் உம்வமல் கல்கைறிய முயன்ைார்கள்; மீண்டும் 

அங்கு வ ாகிறீரா?” என்று வகட்டார்கள். இவயசு மறுகமாழியாக,“

 கலுக்குப்  ன்னிரண்டு மணி வநரம் உண்டு அல்ைவா?  கலில் நடப் வர் 

இடறி விழுவதில்லை; ஏகேனில்  கல் ஒளியில்  ார்க்க முடிகிைது. ஆோல் 

இரவில் நடப் வர் இடறி விழுவார்; ஏகேனில் அப்வ ாது ஒளி இல்லை” 

என்ைார். 

இவ்வாறு கூறியபின், “நம் நண் ன் இைா ர் தூங்குகிைான்; நான் 

அவலே எழுப்புவதற்காகப் வ ாகிவைன்” என்ைார். அவருலடய சீடர் 



அவரிடம், “ஆண்டவவர, அவர் தூங்கிோல் நைமலடவார்” என்ைேர். இவயசு 

அவருலடய  ாலவக் குறிப்பிட்வட இவ்வாறு க ான்ோர். கவறும் 

தூக்கத்லதவய அவர் குறிப்பிட்டதாக அவர்கள் நிலேத்தார்கள். அப்வ ாது 

இவயசு அவர்களிடம், “இைா ர் இைந்து விட்டான்” என்று 

கவளிப் லடயாகச் க ால்லி விட்டு,“நான் அங்கு இல்ைாமல் வ ாேது ற்றி 

உங்கள் க ாருட்டு மகிழ்கிவைன்; ஏகேனில் நீங்கள் என்லே நம்புவதற்கு இது 

ஒரு வாய்ப் ாகிைது. அவனிடம் வ ாவவாம், வாருங்கள்” என்ைார். திதிம் 

என்னும் வதாமா தம் உடன் சீடரிடம், “நாமும் க ல்வவாம், அவவராடு 

இைப்வ ாம்” என்ைார். 

இவயசு அங்கு வந்தவ ாது இைா லரக் கல்ைலையில் லவத்து 

ஏற்ககேவவ நான்கு நாள் ஆகியிருந்தது. க த்தானியா எரு வைமுக்கு அருகில் 

ஏைக்குலைய மூன்று கிவைா மீட்டர்  கதாலையில் இருந்தது.  வகாதரர் 

இைந்ததால் மார்த்தா, மரியா இவர்களுக்கு ஆறுதல் க ால்ைப்  ைர் அங்வக 

வந்திருந்தேர். இவயசு வந்துககாண்டிருக்கிைார் என்று வகள்விப் ட்டதும் 

மார்த்தா அவலர எதிர்ககாண்டு க ன்ைார்; மரியா வீட்டில் இருந்துவிட்டார். 

மார்த்தா இவயசுலவ வநாக்கி, “ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தால் என் 

 வகாதரன் இைந்திருக்க மாட்டான். இப்வ ாதுகூட நீர் கடவுளிடம் வகட் லத 

எல்ைாம் அவர் உமக்குக் ககாடுப் ார் என் து எேக்குக் கதரியும்” என்ைார். 

இவயசு அவரிடம், “உன்  வகாதரன் உயிர்த்கதழுவான்” என்ைார். மார்த்தா 

அவரிடம்,“இறுதி நாள் உயிர்த்கதழுதலின்வ ாது அவனும் உயிர்த்கதழுவான் 

என் து எேக்கு கதரியும்” என்ைார். இவயசு அவரிடம், “உயிர்த்கதழுதலும் 

வாழ்வும் நாவே. என்னிடம் நம்பிக்லக ககாள் வர் இைப்பினும் வாழ்வார். 

உயிவராடு இருக்கும்வ ாது என்னிடம் நம்பிக்லகககாள்ளும் எவரும் 

என்றுவம  ாகமாட்டார். இலத நீ நம்புகிைாயா?”என்று வகட்டார். மார்த்தா 

அவரிடம், “ஆம் ஆண்டவவர, நீவர கமசியா! நீவர இலைமகன்! நீவர உைகிற்கு 

வரவிருந்தவர் எே நம்புகிவைன்” என்ைார். 



இவ்வாறு க ான்ேபின் மார்த்தா தம்  வகாதரியாே மரியாலவக் 

கூப்பிடச் க ன்ைார்; அவரிடம், “வ ாதகர் வந்து விட்டார்; உன்லே 

அலழக்கிைார்” என்று காவதாடு காதாய்ச் க ான்ோர். இலதக் வகட்டதும் 

மரியா விலரந்கதழுந்து இவயசுவிடம் க ன்ைார். இவயசு அதுவலரயிலும் 

ஊருக்குள் வரவில்லை. மார்த்தா தம்லமச்  ந்தித்த இடத்திவைவய இன்னும் 

இருந்தார். வீட்டில் மரியாவுக்கு ஆறுதல் க ால்லிக்ககாண்டிருந்த யூதர்கள் 

அவர் விலரந்கதழுந்து கவளிவய க ல்வலதக் கண்டு, அவர் அழுவதற்காகக் 

கல்ைலைக்குப் வ ாகிைார் என்று எண்ணி அவர் பின்வே க ன்ைார்கள். 

இவயசு இருந்த இடத்திற்கு மரியா வந்து, அவலரக் கண்டதும் அவர் 

காலில் விழுந்து, “ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தால் என்  வகாதரன் 

இைந்திருக்க மாட்டான்” என்ைார். மரியா அழுவலதயும், அவவராடு வந்த 

யூதர்கள் அழுவலதயும் கண்டவ ாது இவயசு உள்ேங் குமுறிக் கைங்கி,“

அவலே எங்வக லவத்தீர்கள்?”என்று வகட்டார். அவர்கள் அவரிடம், “

ஆண்டவவர, வந்து  ாரும்” என்ைார்கள். அப்வ ாது இவயசு கண்ணீர் விட்டு 

அழுதார். அலதக் கண்ட யூதர்கள், “ ாருங்கள், இைா ர்வமல் இவருக்கு 

எத்துலண அன்பு!” என்று வ சிக் ககாண்டார்கள். ஆோல் அவர்களுள் சிைர், “

 ார்லவயற்ைவருக்குப்  ார்லவயளித்த இவர் இவலரச்  ாகாமலிருக்கச் க ய்ய 

இயைவில்லையா?” என்று வகட்டேர். 

இவயசு மீண்டும் உள்ேம் குமுறியவராய்க் கல்ைலைக்கு அருகில் 

க ன்ைார். அது ஒரு குலக. அலத ஒரு கல் மூடியிருந்தது.“கல்லை அகற்றி 

விடுங்கள்” என்ைார் இவயசு. இைந்து வ ாேவரின்  வகாதரியாே மார்த்தா 

அவரிடம், “ஆண்டவவர, நான்கு நாள் ஆயிற்று; நாற்ைம் அடிக்குவம!” 

என்ைார். இவயசு அவரிடம், “நீ நம்பிோல் கடவுளின் மாட்சிலமலயக் 

காண் ாய் எே நான் உன்னிடம் கூைவில்லையா?”என்று வகட்டார். 

அப்வ ாது அவர்கள் கல்லை அகற்றிோர்கள். இவயசு அண்ணாந்து  ார்த்து, “

தந்லதவய, நீர் என் வவண்டுதலுக்குச் க வி ாய்த்ததற்காக உமக்கு நன்றி 



கூறுகிவைன். நீர் எப்வ ாதும் என் வவண்டுதலுக்குச் க வி ாய்க்கிறீர் என் து 

எேக்குத் கதரியும். எனினும் நீவர என்லே அனுப்பினீர் என்று சூழ்ந்து நிற்கும் 

இக்கூட்டம் நம்பும் க ாருட்வட இப் டிச் க ான்வேன்” என்று கூறிோர். 

இவ்வாறு க ான்ே பின் இவயசு உரத்த குரலில், “இைா வர, கவளிவய வா” 

என்று கூப்பிட்டார். இைந்தவர் உயிவராடு கவளிவய வந்தார். அவருலடய 

கால்களும் லககளும் துணியால் சுற்ைப் ட்டிருந்தே. முகத்தில் துணி 

சுற்ைப் ட்டிருந்தது.“கட்டுகலே அவிழ்த்து அவலேப் வ ாகவிடுங்கள்” 

என்று இவயசு அவர்களிடம் கூறிோர்.  மரியாவிடம் வந்திருந்த யூதர்  ைர் 

இவயசு க ய்தலதக் கண்டு அவலர நம்பிேர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்லது குறுகிை வாசகம் 

 

உயிர்த்பதழுதலும் வாழ்வும் நாவன 

✠ வைாவான் எழுதிை நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்        11: 3-7,17,20-27,33b-45 

அக்காைத்தில்  

இைா ரின்  வகாதரிகள் இவயசுவிடம் ஆேனுப்பி, “ஆண்டவவர, உம் 

நண் ன் வநாயுற்றிருக்கிைான்” என்று கதரிவித்தார்கள். அவர் இலதக் 

வகட்டு, “இந்வநாய்  ாவில் வ ாய் முடியாது. கடவுளின் மாட்சி விேங்கவவ 

இவன் வநாயுற்ைான். இதோல் மானிடமகனும் மாட்சி க றுவார்” என்ைார். 

மார்த்தாவிடமும் அவருலடய  வகாதரியாே மரியாவிடமும் இைா ரிடமும் 

இவயசு அன்பு ககாண்டிருந்தார். இைா ர் வநாயுற்றிருந்தலதக் வகள்விப் ட்ட 

பிைகு, தாம் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நாள் அவர் தங்கியிருந்தார். 

பின்ேர் தம் சீடரிடம்,  



“மீண்டும் யூவதயாவுக்குப் வ ாவவாம், வாருங்கள்” என்று கூறிோர். இவயசு 

அங்கு வந்தவ ாது இைா லரக் கல்ைலையில் லவத்து ஏற்ககேவவ நான்கு நாள் 

ஆகியிருந்தது. 

 இவயசு வந்துககாண்டிருக்கிைார் என்று வகள்விப் ட்டதும் மார்த்தா 

அவலர எதிர்ககாண்டு க ன்ைார்; மரியா வீட்டில் இருந்துவிட்டார். மார்த்தா 

இவய லவ வநாக்கி, “ஆண்டவவர, நீர் இங்வக இருந்திருந்தால் என் 

 வகாதரன் இைந்திருக்க மாட்டான். இப்வ ாதுகூட நீர் கடவுளிடம் வகட் லத 

எல்ைாம் அவர் உமக்குக் ககாடுப் ார் என் து எேக்குக் கதரியும்” என்ைார். 

இவயசு அவரிடம், “உன்  வகாதரன் உயிர்த்கதழுவான்” என்ைார். மார்த்தா 

அவரிடம்,“இறுதி நாள் உயிர்த்கதழுதலின்வ ாது அவனும் 

உயிர்த்கதழுவான் என் து எேக்கு கதரியும்” என்ைார். இவயசு அவரிடம், “

உயிர்த்கதழுதலும் வாழ்வும் நாவே. என்னிடம் நம்பிக்லக ககாள் வர் 

இைப்பினும் வாழ்வார். உயிவராடு இருக்கும்வ ாது என்னிடம் 

நம்பிக்லகககாள்ளும் எவரும் என்றுவம  ாகமாட்டார். இலத நீ நம்புகிைாயா?

” என்று வகட்டார். மார்த்தா அவரிடம், “ஆம் ஆண்டவவர, நீவர கமசியா! 

நீவர இலைமகன்! நீவர உைகிற்கு வரவிருந்தவர் எே நம்புகிவைன்” என்ைார். 

இவயசு உள்ேங் குமுறிக் கைங்கி,“அவலே எங்வக லவத்தீர்கள்? என்று 

வகட்டார். அவர்கள் அவரிடம், “ஆண்டவவர, வந்து  ாரும்” என்ைார்கள். 

அப்வ ாது இவயசு கண்ணீர் விட்டு அழுதார். அலதக் கண்ட யூதர்கள், “

 ாருங்கள், இைா ர்வமல் இவருக்கு எத்துலண அன்பு!” என்று வ சிக் 

ககாண்டார்கள். ஆோல் அவர்களுள் சிைர், “ ார்லவயற்ைவருக்குப் 

 ார்லவயளித்த இவர் இவலரச்  ாகாமலிருக்கச் க ய்ய இயைவில்லையா?” 

என்று வகட்டேர். இவயசு மீண்டும் உள்ேம் குமுறியவராய்க் கல்ைலைக்கு 

அருகில் க ன்ைார். அது ஒரு குலக. அலத ஒரு கல் மூடியிருந்தது. “கல்லை 

அகற்றி விடுங்கள்” என்ைார் இவயசு. இைந்து வ ாேவரின்  வகாதரியாே 

மார்த்தா அவரிடம், “ஆண்டவவர, நான்கு நாள் ஆயிற்று; நாற்ைம் 



அடிக்குவம!” என்ைார். இவயசு அவரிடம், “நீ நம்பிோல் கடவுளின் 

மாட்சிலமலயக் காண் ாய் எே நான் உன்னிடம் கூைவில்லையா?” என்று 

வகட்டார். அப்வ ாது அவர்கள் கல்லை அகற்றிோர்கள். இவயசு அண்ணாந்து 

 ார்த்து, “தந்லதவய, நீர் என் வவண்டுதலுக்குச் க வி ாய்த்ததற்காக உமக்கு 

நன்றி கூறுகிவைன். நீர் எப்வ ாதும் என் வவண்டுதலுக்குச் க வி ாய்க்கிறீர் 

என் து எேக்குத் கதரியும். எனினும் நீவர என்லே அனுப்பினீர் என்று சூழ்ந்து 

நிற்கும் இக்கூட்டம் நம்பும் க ாருட்வட இப் டிச் க ான்வேன்” என்று 

கூறிோர். 

இவ்வாறு க ான்ே பின் இவயசு உரத்த குரலில், “இைா வர, கவளிவய 

வா” என்று கூப்பிட்டார். இைந்தவர் உயிவராடு கவளிவய வந்தார். அவருலடய 

கால்களும் லககளும் துணியால் சுற்ைப் ட்டிருந்தே. முகத்தில் துணி 

சுற்ைப் ட்டிருந்தது. “கட்டுகலே அவிழ்த்து அவலேப் வ ாகவிடுங்கள்” 

என்று இவயசு அவர்களிடம் கூறிோர். மரியாவிடம் வந்திருந்த யூதர்  ைர் 

இவயசு க ய்தலதக் கண்டு அவலர நம்பிேர். ஆோல் அவர்களுள் சிைர் 

 ரிவ யரிடம் க ன்று இவயசு க ய்தலதத் கதரிவித்தேர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 


