
6 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு  

முதல் ஆண்டு 

 

 

முதல் வாசகம் 

 

இறைப் பற்றின்றி இருக்க,  ஆண்டவர்  யாருக்கும் கற்பிக்கவில்றை. 

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்      15: 15-20 

நீ விரும்பினால் கட்டளைகளைக் களடப்பிடி; பற்றுறுதியுடன் 

நடப்பது உனது விருப்பத்ளைப் பபாறுத்ைது .உனக்குமுன் நீளையும் 

பநருப்ளபயும் அவர் ளவத்துள்ைார்; உன் ளகளை நீட்டி உனக்கு 

விருப்பமானளை எடுத்துக்பகாள்  .மனிைர்முன் வாழ்வும் சாவும் 

ளவக்கப்பட்டுள்ைன .எளை அவர்கள் விரும்புகிறார்களைா அதுளவ 

அவர்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும்.  ஆண்டவரின் ஞானம் பபரிது  .அவர் 

ஆற்றல்மிக்கவை் ; அளனத்ளையும் அவர் காண்கிறார்  .ஆண்டவருக்கு 

அஞ்சி நடப்ளபார் மீது அவைது பார்ளவ இருக்கும்; மனிைரின் பசைல்கள் 

அளனத்ளையும் அவர் அறிவார்  .இளறப் பற்றின்றி இருக்க ைாருக்கும் 

ஆண்டவர் கட்டளையிட்டதில்ளை; பாவம் பசய்ை எவருக்கும் அவர் 

அனுமதி பகாடுத்ைதுமில்ளை. 



 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

  

பதிலுறரப் பாடல்   திபா 119: 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (பல்ைவி :1b) 

பல்ைவி: ஆண்டவர் திருச்சட்டப்படி நடப்பபார் பபறுபபற்பைார். 

 

1 மாசற்ற வழியில் நடப்ளபார் ளபறுபபற்ளறார்; ஆண்டவர்  

திருச்சட்டப்படி நடப்ளபார் ளபறுபபற்ளறார் . 

2 அவர் ைந்ை ஒழுங்குமுளறகளைக் களடப்பிடிப்ளபார் ளபறு 

பபற்ளறார்; முழுமனத்ளைாடு அவளைத் ளைடுளவார்  

ளபறுபபற்ளறார்.        பல்ைவி…… 

4 ஆண்டவளை  !நீர் உம் நிைமங்களைத் ைந்தீர் ; அவற்ளற நாங்கள் 

முழுளமைாய்க் களடப்பிடிக்க ளவண்டும் என்றீர் . 

5 உம்முளடை விதிமுளறகளை நான் களடப்பிடிக்க, என் நடத்ளை 

உறுதியுள்ைைாய் இருந்ைால் எவ்வைளவா நைம் ! பல்ைவி….. 

17 உம் அடிைானுக்கு நன்ளம பசய்யும்; அப்பபாழுது, நான் உம் 

பசாற்களைக் களடப்பிடித்து வாழ்ளவன் . 

18 உம் திருச்சட்டத்தில் விைப்பானவற்ளற நான் கண்டுணருமாறு என் 

கண்களைத் திறந்ைருளும் .     பல்ைவி……. 

33 ஆண்டவளை  !உம் விதிமுளறகள் காட்டும் வழிளை எனக்குக் 

கற்றுத்ைாரும்; நான் அவற்ளற இறுதிவளை களடப்பிடிப்ளபன் . 

34 உம் திருச்சட்டத்தின்படி நடக்க எனக்கு பமய்யுணர்வு ைாரும் .

அளை நான் முழு உள்ைத்ளைாடு களடப்பிடிப்ளபன் . பல்ைவி….. 

 



  

 

இரண்டாம் வாசகம் 

உைகம் பதான்றும் முன்பப ஞானம் கடவுளின் திட்டத்தில் இருந்தது. 

திருத்தூதர் பவுல் பகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து   

வாசகம்          2: 6-10 

சளகாைைர் சளகாைரிகளை,  

முதிர்ச்சி பபற்றவர்களைாடு நாங்கள் ஞானத்ளைப் பற்றிப் 

ளபசுகிளறாம்  .ஆனால் இது உைக ஞானம் அல்ை ; உைகத் ைளைவர்களின் 

ஞானமும் அல்ை  .அவர்கள் அழிவுக்குரிைவர்கள்.  

பவளிப்படுத்ைப்படாமல் மளறபபாருைாய் இருக்கும் இளற 

ஞானத்ளைப் பற்றிளை நாங்கள் ளபசுகிளறாம்  .அது நாம் ளமன்ளம 

பபறளவண்டும் என்னும் ளநாக்குடன் உைகம் ளைான்றும் முன்ளப 

கடவுளின் திட்டத்தில் இருந்ைது.  இவ்வுைகத் ைளைவர்கள் எவரும் அளை 

அறிந்துபகாள்ைவில்ளை  .அறிந்திருந்ைால் , அவர்கள் மாட்சிக்குரிை 

ஆண்டவளைச் சிலுளவயில் அளறந்திருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் 

மளறநூலில் எழுதியுள்ைவாறு, ``ைம்மிடம் அன்புபகாள்ளுகிறவர்களுக்கு 

என்று கடவுள் ஏற்பாடு பசய்ைளவ கண்ணுக்குப் புைப்படவில்ளை; 

பசவிக்கு எட்டவில்ளை; மனிை உள்ைமும் அளை அறிைவில்ளை.''  

இளைக் கடவுள் தூை ஆவிைாரின் வழிைாக நமக்கு பவளிப்படுத்தினார் .

தூை ஆவிைாளை அளனத்ளையும் துருவி ஆய்கிறார்; கடவுளின் ஆழ்ந்ை 

எண்ணங்களையும் அறிகிறார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 



நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி       மத் 11: 25 

அல்பைலூயா, அல்பைலூயா  !தந்றதபய , விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் 

ஆண்டவபர, உம்றமப் பபாற்றுகிபைன்  .ஏபனனில் ஞானிகளுக்கும் 

அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்துக் குழந்றதகளுக்கு 

பவளிப்படுத்தினீர் .அல்பைலூயா.  

 

 

 நற்பசய்தி வாசகம் 

இறைவாக்குகறை நிறைபவற்றுவதற்பக வந்பதன். 

✠மத்பதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    5: 17-37 

அக்காைத்தில்  

இளைசு ைம் சீடளை ளநாக்கிக் கூறிைது :``திருச்சட்டத்ளைளைா 

இளறவாக்குகளைளைா நான் அழிக்க வந்ளைன் என நீங்கள் எண்ண 

ளவண்டாம்; அவற்ளற அழிப்பைற்கல்ை, நிளறளவற்றுவைற்ளக வந்ளைன் .

விண்ணும் மண்ணும் ஒழிந்து ளபாகுமுன் திருச்சட்டம் ைாவும் 

நிளறளவறும் .அைன் ஒரு சிற்பறழுத்ளைா ஒரு புள்ளிளைா ஒழிைாது என 

உறுதிைாக உங்களுக்குச் பசால்லுகிளறன் .  

எனளவ, இக்கட்டளைகளில் மிகச் சிறிைது ஒன்ளறளைனும் மீறி 

அவ்வாளற மக்களுக்கும் கற்பிக்கிறவர் விண்ணைசில் மிகச் சிறிைவர் எனக் 

கருைப்படுவார்  .இளவ அளனத்ளையும் களடப்பிடித்துக் கற்பிக்கிறவளைா 

விண்ணைசில் பபரிைவர் எனக் கருைப்படுவார்.  மளறநூல் அறிஞர், 

பரிளசைர் ஆகிளைாரின் பநறிளைவிட உங்கள் பநறி சிறந்திருக்கட்டும் .

இல்ளைபைனில், நீங்கள் விண்ணைசுக்குள் புக முடிைாது என உங்களுக்குச் 

பசால்கிளறன்.'' 

``பகாளை பசய்ைாளை; பகாளை பசய்கிறவர் எவரும் ைண்டளனத் 

தீர்ப்புக்கு ஆைாவர்'' என்று முற்காைத்ைவர்க்குக் கூறப்பட்டிருப்பளைக் 



ளகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன் :

``ைம் சளகாைைர் சளகாைரிகளிடம் சினங்பகாள்கிறவர் ைண்டளனத் 

தீர்ப்புக்கு ஆைாவார்; ைம் சளகாைைளைளைா சளகாைரிளைளைா `முட்டாளை' 

என்பவர் ைளைளமச் சங்கத் தீர்ப்புக்கு ஆைாவார்; `அறிவிலிளை' என்பவர் 

எரிநைகத்துக்கு ஆைாவார். 

ஆளகைால் நீங்கள் உங்கள் காணிக்ளகளைப் பலிபீடத்தில் பசலுத்ை 

வரும்பபாழுது உங்கள் சளகாைைர் சளகாைரிகள் எவருக்கும் உங்கள் ளமல் 

ஏளைா மனத்ைாங்கல் உண்படன அங்ளக நிளனவுற்றால், அங்ளகளை பலி 

பீடத்தின்முன் உங்கள் காணிக்ளகளை ளவத்துவிட்டுப் ளபாய் முைலில் 

அவரிடம் நல்லுறவு ஏற்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள்  .பின்பு வந்து உங்கள் 

காணிக்ளகளைச் பசலுத்துங்கள் . 

உங்கள் எதிரி உங்களை நீதி மன்றத்துக்குக் கூட்டிச் பசல்லும்ளபாது 

வழியிளைளை அவருடன் விளைவாக உடன்பாடு பசய்துபகாள்ளுங்கள் . 

இல்ளைளைல் உங்கள் எதிரி நடுவரிடம் உங்களை ஒப்பளடப்பார்  .நடுவர் 

காவைரிடம் ஒப்பளடக்க, நீங்கள் சிளறயில் அளடக்கப்படுவீர்கள் .

களடசிக் காசு வளை திருப்பிச் பசலுத்ைாமை்  அங்கிருந்து பவளிளைற 

மாட்டீர்கள் என உறுதிைாக உங்களுக்குச் பசால்கிளறன்.''  

```விபசாைம் பசய்ைாளை' எனக் கூறப்பட்டிருப்பளைக் ளகள்விப் 

பட்டிருக்கிறீர்கள்  .ஆனால் , நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன்  :ஒரு 

பபண்ளண இச்ளசயுடன் ளநாக்கும் எவரும் ைம் உள்ைத்ைால் ஏற்பகனளவ 

அப்பபண்ளணாடு விபசாைம் பசய்ைாயிற்று.  

உங்கள் வைக்கண் உங்களைப் பாவத்தில் விழச்பசய்ைால் அளைப் 

பிடுங்கி எறிந்து விடுங்கள்  .உங்கள் உடல் முழுவதும் நைகத்தில் 

எறிைப்படுவளைவிட உங்கள் உறுப்புகளில் ஒன்ளற நீங்கள் இழப்பளை 

நல்ைது.உங்கள் வைக்ளக உங்களைப் பாவத்தில் விழச்பசய்ைால் 

அளையும் உங்களிடமிருந்து பவட்டி எறிந்து விடுங்கள்  .உங்கள் உடல் 



முழுவதும் நைகத்திற்குச் பசல்வளைவிட உங்கள் உறுப்புகளில் ஒன்ளற 

நீங்கள் இழப்பளை நல்ைது.  

`ைன் மளனவிளை விைக்கி விடுகிறவன் எவனும் மணவிைக்குச் 

சான்றிைளழக் பகாடுக்கட்டும்' எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது  .ஆனால் நான் 

உங்களுக்குச் பசால்கிளறன்  :எவரும் ைம் மளனவிளைப் பைத்ளைளமக்காக 

அன்றி ளவறு எந்ைக் காைணத்திற்காகவும் விைக்கிவிடக் கூடாது .அப்படிச் 

பசய்ளவார் எவரும் அவளை விபசாைத்தில் ஈடுபடச் பசய்கின்றனர் .

விைக்கப்பட்ளடாளை மணப்ளபாரும் விபசாைம் பசய்கின்றனர். '' 

``ளமலும், `பபாய்ைாளண இடாதீர்  .ஆளணயிட்டு 

ளநர்ந்துபகாண்டளை ஆண்டவருக்குச் பசலுத்துவீர்' என்று 

முற்காைத்ைவர்க்குக் கூறப் பட்டிருப்பளைக் ளகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் .

ஆனால் நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன் :ஆளணயிடளவ ளவண்டாம் .

விண்ணுைகின் ளமலும் ஆளணயிட ளவண்டாம்; ஏபனன்றால் அது 

கடவுளின் அரிைளண  .மண்ணுைகின் ளமலும் ளவண்டாம் ; ஏபனனில் 

அது அவரின் கால்மளண  .எருசளைம் ளமலும் ளவண்டாம் ; ஏபனனில் அது 

ளபைைசரின் நகைம். உங்கள் ைளைமுடியின் ளமலும் ஆளணயிட 

ளவண்டாம்; ஏபனனில் உங்கள் ைளைமுடி ஒன்ளறளைனும் 

பவள்ளைைாக்களவா கறுப்பாக்களவா உங்கைால் இைைாது. 

ஆகளவ நீங்கள் ளபசும்ளபாது `ஆம்' என்றால் `ஆம்' எனவும் 

`இல்ளை' என்றால் `இல்ளை' எனவும் பசால்லுங்கள்  .இளைவிட 

மிகுதிைாகச் பசால்வது எதுவும் தீளைானிடத்திலிருந்து வருகிறது. '' 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 அல்ைது குறுகிய வாசகம் 



இறைவாக்குகறை நிறைபவற்றுவதற்பக வந்பதன். 

✠ மத்பதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-22a,27-28,33-34a,37 

அக்காைத்தில்  

இளைசு ைம் சீடளை ளநாக்கிக் கூறிைது :``மளறநூல் அறிஞர், பரிளசைர் 

ஆகிளைாரின் பநறிளைவிட உங்கள் பநறி சிறந்திருக்கட்டும் .

இல்ளைபைனில், நீங்கள் விண்ணைசுக்குள் புகமுடிைாது என உங்களுக்குச் 

பசால்கிளறன். 

`பகாளை பசய்ைாளை; பகாளை பசய்கிறவர் எவரும் ைண்டளனத் 

தீர்ப்புக்கு ஆைாவர்' என்று முற்காைத்ைவர்க்குக் கூறப்பட்டிருப்பளைக் 

ளகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்  .ஆனால் நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன் :ைம் 

சளகாைைர் சளகாைரிகளிடம் சினங்பகாள்கிறவர் ைண்டளனத் தீர்ப்புக்கு 

ஆைாவார். 

`விபசாைம் பசய்ைாளை' எனக் கூறப்பட்டிருப்பளைக் ளகள்விப் 

பட்டிருக்கிறீர்கள்  .ஆனால் , நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன்  :ஒரு 

பபண்ளண இச்ளசயுடன் ளநாக்கும் எவரும் ைம் உள்ைத்ைால் ஏற்பகனளவ 

அப்பபண்ளணாடு விபசாைம் பசய்ைாயிற்று.  

ளமலும், `பபாய்ைாளண இடாதீர்  .ஆளணயிட்டு 

ளநர்ந்துபகாண்டளை ஆண்டவருக்குச் பசலுத்துவீர்' என்று 

முற்காைத்ைவர்க்குக் கூறப் பட்டிருப்பளைக் ளகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் .

ஆனால் நான் உங்களுக்குச் பசால்கிளறன் :ஆளணயிடளவ ளவண்டாம்.  

நீங்கள் ளபசும்ளபாது `ஆம்' என்றால் `ஆம்' எனவும் `இல்ளை' 

என்றால் `இல்ளை' எனவும் பசால்லுங்கள்  .இளைவிட மிகுதிைாகச் 

பசால்வது எதுவும் தீளைானிடத்திலிருந்து வருகிறது. '' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 


