
5 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு  

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

உன் ஒளி விடியல் ப ால் எழும்.  

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    58: 7-10 

ஆண்டவர் கூறுவது 

பசித்ததோர்க்கு உங்கள் உணவவப் பகிர்ந்துககோடுப்பதும் தங்க 

இடமில்லோ வறித ோவை உங்கள் இல்லத்திற்கு அவைத்து வருவதும், 

உவட ற்த ோவைக் கோணும்தபோது அவர்களுக்கு உடுக்கக் ககோடுப்பதும் 

உங்கள் இனத்தோருக்கு உங்கவை மவ த்துக்ககோள்ைோதிருப்பதும் 

அன்த ோ நோன் விரும்பும் தநோன்பு ! 

அப்கபோழுது உன் ஒளி விடி ல் தபோல் எழும்; விவைவில் உனக்கு 

நலமோன வோழ்வு துளிர்க்கும்; உன் தநர்வம உனக்கு முன் கெல்லும்; 

ஆண்டவரின் மோட்சி உனக்குப் பின் கென்று கோக்கும். அப்தபோது நீ 

ஆண்டவவை மன் ோடுவோய்; அவர் உனக்குப் பதிலளிப்போர்; நீ கூக்குைல் 

இடுவோய்; அவர் `இததோ  !நோன் ' என மறுகமோழி தருவோர். 

உன்னிவடத  இருக்கும் நுகத்வத அகற்றிவிட்டு, சுட்டிக் கோட்டிக் 

குற் ஞ்ெோட்டுவவதயும் கபோல்லோதன தபசுவவதயும் நிறுத்திவிட்டு, 

பசித்திருப்தபோருக்கோக உன்வனத  வக ளித்து, வறித ோரின் ததவவவ  



நிவ வு கெய்வோ ோனோல், இருள் நடுதவ உன் ஒளி உதிக்கும்; இருண்ட 

உன் நிவல நண்பகல் தபோல் ஆகும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுறரப்  ாடல்   தி ா 112: 4-5. 6-7. 8a, 9 ( ல்லவி :4a) 

 ல்லவி : ஆண்டவருக்கு அஞ்சுபவார் இருளில் ஒளியயன மிளிர்வர். 

4 இருளில் ஒளிக ன அவர்கள் தநர்வமயுள்ைவரிவடத  மிளிர்வர்;  

அருளும் இைக்கமும் நீதியும் உள்தைோைோய் இருப்பர் . 

5 மனமிைங்கிக் கடன் ககோடுக்கும் மனிதர் நன்வம அவடவர்;  

அவர்கள் தம் அலுவல்களில் நீதியுடன் கெ ல்படுவர் . ல்லவி…. 

 

6 எந்நோளும் அவர்கள் அவெவு ோர்; தநர்வமயுள்தைோர் மக்கள்  

மனத்தில் என்றும் வோழ்வர் . 

7 தீவம ோன கெய்தி எதுவும் அவர்கவை அச்சுறுத்தோது; ஆண்டவரில்  

நம்பிக்வக ககோள்வதோல் அவர்கள் இத ம் உறுதி ோய் இருக்கும் . 

 ல்லவி…. 

8a அவர்கள் கநஞ்ெம் நிவல ோய் இருக்கும்; அவர்கவை அச்ெம்  

தமற்ககோள்ைோது;  

9 அவர்கள் வோரி வைங்கினர்; ஏவைகளுக்கு ஈந்தனர்; அவர்கைது நீதி  

என்க ன்றும் நிவலத்திருக்கும்; அவர்கைது வலிவம மோட்சியுடன்  

தமதலோங்கும் .       ல்லவி…………. 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுறைப்  ற்றிய மறைய ாருறை உங்களுக்கு அறிவித்பதன். 

 

திருத்தூதர்  வுல் யகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           2: 1-5 

ெதகோதைர் ெதகோதரிகதை,  

கடவுவைப் பற்றி  மவ கபோருவை அறிவிக்க நோன் உங்களிடம் 

வந்ததபோது மிகுந்த கெோல்வன்வமயுடதனோ ஞோனத்துடதனோ 

வைவில்வல .நோன் உங்களிவடத  இருந்ததபோது கமசி ோவோகி  

இத சுவவத் தவிை, அதுவும் சிலுவவயில் அவ  ப்பட்ட அவவைத் தவிை, 

தவறு எவதயும் அறி தவண்டும் என்று நிவனக்கவில்வல. 

நோன் உங்கள் நடுவில், வலுவற் வனோய், மிகுந்த அச்ெத்ததோடும் 

நடுக்கத்ததோடும் இருந்ததன்  .நோன் பவ ெோற்றி  கெய்தி ஞோனத்த ி ன் 

கவர்ச்சி ோன கெோற்களில் அவம வில்வல. ஆனோல் அது தூ  ஆவியின் 

வல்லவமவ  எடுத்துக்கோட்டுவதோக அவமந்தது  .உங்கள் நம்பிக்வகக்கு 

அடிப்பவட மனித ஞோனம் அல்ல, கடவுளின் வல்லவமத . 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்யசய்திக்கு முன் வாழ்த்யதாலி     பயாவா 8: 12 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா  !உலகின் ஒளி நாபன ; என்றனப் 

பின்யதாடர் வர் இருளில் நடக்கமாட்டார்; வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் 

ஒளிறயக் யகாண்டிருப் ார்  .அல்பலலூயா.  

 

 



 நற்யசய்தி வாசகம் 

உலகிற்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். 

 

✠ மத்பதயு எழுதிய நற்யசய்தியிலிருந்து வாசகம்    5: 13-16 

அக்கோலத்தில்  

இத சு தம் சீடவை தநோக்கிக் கூறி து :``நீங்கள் மண்ணுலகிற்கு 

உப்போய் இருக்கிறீர்கள்  .உப்பு உவர்ப்பற்றுப் தபோனோல் எவதக்ககோண்டு 

அவத உவர்ப்புள்ைதோக்க முடியும்? அது கவளியில் ககோட்டப்பட்டு 

மனிதைோல் மிதிபடும்; தவறு ஒன்றுக்கும் உதவோது.  

நீங்கள் உலகிற்கு ஒளி ோய் இருக்கிறீர்கள்  .மவலதமல் இருக்கும் 

நகர் மவ வோயிருக்க முடி ோது .எவரும் விைக்வக ஏற்றி மைக்கோலுக்குள் 

வவப்பதில்வல; மோ ோக விைக்குத் தண்டின் மீதத வவப்பர் .

அப்கபோழுதுதோன் அது வீட்டிலுள்ை அவனவருக்கும் ஒளி தரும்.   

இவ்வோத  உங்கள் ஒளி மனிதர்முன் ஒளிர்க  !து அவர்கள் அப்கபோழு

உங்கள் நற்கெ ல்கவைக் கண்டு உங்கள் விண்ணகத் தந்வதவ ப் 

தபோற்றிப் புகழ்வோர்கள். '' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்யசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 


