
3ஆம் வாரம் 

ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

பிறஇனத்தார் வாழும் கலிலேயாவில் மக்கள் லேரராளியயக் கண்டார்கள். 

இயறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    9: 1-4 

முற்காலத்தில் செபுலலான் நாட்டையும், நப்தலி நாட்டையும் 

ஆண்ைவர் அவமதிப்புக்கு உட்படுத்தினார்; பிற்காலத்திலலா, சபருங்கைல் 

வழிப் பகுதி, ல ார்தானுக்கு அப்பாலுள்ள நிலப்பரப்பு, பிற இனத்தார் 

வாழும் கலிலல ா நாடு ஆகி  பகுதிகளுக்கு லமன்டம வரச் செய்வார். 

காரிருளில் நைந்துவந்த மக்கள் லபசராளிட க் கண்ைார்கள்; ொவின் 

நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில் குடியிருப்லபார்லமல் சுைர் ஒளி உதித்துள்ளது. 

ஆண்ைவலர! அந்த இனத்தாடரப் பல்கிப் சபருகச் செய்தீர்; அவர்கள் 

மகிழ்ச்சிட  மிகுதிப்படுத்தினீர்; அறுவடை நாளில் மகிழ்ச்சியுறு-

வதுலபால் உம் திருமுன் அவர்கள் அகமகிழ்கிறார்கள்; சகாள்டளப் 

சபாருடளப் பங்கிடும்லபாது அக்களிப்பதுலபால் களிகூர்கிறார்கள்.  

மிதி ான் நாட்டுக்குச் செய்ததுலபால அவர்களுக்குச் சுடம ாக 

இருந்த நுகத்டத நீர் உடைத்சதறிந்தீர்; அவர்கள் லதாடளப் புண்ணாக்கி  

தடிட த் தகர்த்துப் லபாட்டீர்; அவர்கடள ஒடுக்குலவாரின் 

சகாடுங்லகாடல ஒடித்சதறிந்தீர்.   

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இயறவா உமக்கு நன்றி 



ேதிலுயரப் ோடல்     திோ 27: 1. 4. 13-14 (ேல்ேவி: 1a) 

ேல்ேவி: ஆண்டவலர என் ஒளி; அவலர என் மீட்பு. 

1 ஆண்ைவலர என் ஒளி; அவலர என் மீட்பு;  ாருக்கு நான் 

அஞ்ெலவண்டும்? ஆண்ைவலர என் உயிருக்கு அடைக்கலம்; 

 ாருக்கு நான் அஞ்சி நடுங்க லவண்டும்?   ேல்ேவி….. 

4  நான் ஆண்ைவரிைம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்லதன்; அடதல  நான் 

நாடித் லதடுலவன்; ஆண்ைவரின் இல்லத்தில் என் வாழ்நாள் 

எல்லாம் நான் குடியிருக்க லவண்டும், ஆண்ைவரின் அழடக நான் 

காண லவண்டும்; அவரது லகாவிலில் அவரது திருவுளத்டதக் 

கண்ைறி  லவண்டும்.       ேல்ேவி….. 

13 வாழ்லவாரின் நாட்டினிலல ஆண்ைவரின் நலன்கடளக் காண்லபன் 

என்று நான் இன்னும் நம்புகின்லறன்.  

14  சநஞ்லெ! ஆண்ைவருக்காகக் காத்திரு; மன உறுதிசகாள்; உன் 

உள்ளம் வலிடம சபறட்டும்; ஆண்ைவருக்காகக் காத்திரு. ேல்ேவி... 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் ஒத்த கருத்துயடயவர்களாய் இருங்கள். உங்களியடலய பிளவுகள் 

லவண்டாம். 

திருத்தூதர் ேவுல் ரகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           1: 10-13,17 

ெலகாதரர் ெலகாதரிகலள,  

நம் ஆண்ைவர் இல சு கிறிஸ்துவின் சப ரால் நான் உங்கடளக் 

சகஞ்சிக் லகட்டுக்சகாள்வது இதுலவ: நீங்கள் ஒத்த 

கருத்துடை வர்களாய் இருங்கள். உங்களிடைல  பிளவுகள் லவண்ைாம். 

ஒலர மனமும் ஒலர லநாக்கமும் சகாண்டிருங்கள். 



என் அன்பர்கலள, உங்களிடைல  ெண்டை ெச்ெரவுகள் இருப்பதாகக் 

குலலாயி வீட்ைார் எனக்குத் சதரிவித்துள்ளனர். நான் இடதச் சொல்லக் 

காரணம், உங்களுள் ஒவ்சவாருவரும் `நான் பவுடலச் ொர்ந்துள்லளன்' 

என்லறா `நான் அப்சபால்லலாடவச் ொர்ந்துள்லளன்' என்லறா `நான் 

லகபாடவச் ொர்ந்துள்லளன்' என்லறா, `நான் கிறிஸ்துடவச் ொர்ந்துள்லளன்' 

என்லறா சொல்லிக்சகாள்கிறீர்களாம். 

கிறிஸ்து இப்படிப் பிளவுபட்டுள்ளாரா? அல்லது பவுலா 

உங்களுக்காகச் சிலுடவயில் அடற ப்பட்ைான்? அல்லது பவுலின் 

சப ரிலா நீங்கள் திருமுழுக்குப் சபற்றுக்சகாண்டீர்கள்? திருமுழுக்குக் 

சகாடுப்பதற்கு அல்ல, நற்செய்திட  அறிவிக்கலவ கிறிஸ்து என்டன 

அனுப்பினார். மனித ஞானத்தின் அடிப்படையிலான சொற்களில் 

இந்நற்செய்திட  அறிவித்தல் ஆகாது. அவ்வாறு அறிவித்தால் 

கிறிஸ்துவின் சிலுடவ சபாருளற்றுப் லபாய்விடும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இயறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்ரசய்திக்கு முன் வாழ்த்ரதாலி       மத் 4: 23 

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! இலயசு விண்ணரசு ேற்றிய நற்ரசய்தியயப் 

ேயறசாற்றினார்; மக்களியடலய இருந்த லநாய் ரநாடிகள் அயனத்யதயும் 

குணமாக்கினார். அல்லேலூயா. 

 

 

 

 

 



நற்ரசய்தி வாசகம் 

இலயசு கப்ேர்நாகுமுக்குச் ரசன்றார்; எசாயா இயறவாக்கு இவ்வாறு 

நியறலவறியது. 

✠  மத்லதயு எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசகம்    4: 12-23 

அக்காலத்தில்  

ல ாவான் டகது செய் ப்பட்ைடத இல சு லகள்விப்பட்டுக் 

கலிலல ாவுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். அவர் நாெலரத்டத விட்டு 

அகன்று செபுலலான், நப்தலி ஆகி  இைங்களின் எல்டலயில் 

கைலலாரமாய் அடமந்திருந்த கப்பர்நாகுமுக்குச் சென்று குடியிருந்தார். 

இடறவாக்கினர் எொ ா உடரத்த பின்வரும் வாக்கு இவ்வாறு 

நிடறலவறி து:  

``செபுலலான் நாலை! நப்தலி நாலை! சபருங்கைல் வழிப் பகுதில ! 

ல ார்தானுக்கு அப்பாலுள்ள நிலப்பரப்லப! பிற இனத்தவர் வாழும் 

கலிலல ப் பகுதில ! காரிருளில் இருந்த மக்கள் லபசராளிட க் 

கண்ைார்கள். ொவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில் குடியிருப்லபார்லமல் 

சுைசராளி உதித்துள்ளது.'' 

 அதுமுதல் இல சு, ``மனம் மாறுங்கள், ஏசனனில் விண்ணரசு 

சநருங்கி வந்துவிட்ைது'' எனப் படறொற்றத் சதாைங்கினார்.  

இல சு கலிலல க் கைலலாரமாய் நைக்கும்லபாது, ெலகாதரர் 

இருவடரக் கண்ைார். ஒருவர் லபதுரு எனப்படும் சீலமான், மற்றவர் அவர் 

ெலகாதரரான அந்திலர ா. மீனவரான அவ்விருவரும் கைலில் வடல வீசிக் 

சகாண்டிருந்தனர். இல சு அவர்கடளப் பார்த்து, ``என் பின்லன 

வாருங்கள்; நான் உங்கடள மனிதடரப் பிடிப்பவர் ஆக்குலவன்'' என்றார். 

உைலன அவர்கள் வடலகடள விட்டுவிட்டு அவடரப் பின்பற்றினார்கள்.  

அங்கிருந்து அப்பால் சென்றலபாது லவறு இரு ெலகாதரர்கடளக் 

கண்ைார். அவர்கள் செபலதயுவின் மகன்  ாக்லகாபும் அவர் ெலகாதரரான 



ல ாவானும் ஆவர். அவர்கள் தங்கள் தந்டத செபலதயுவுைன் பைகில் 

வடலகடளப் பழுதுபார்த்துக் சகாண்டிருந்தார்கள். இல சு 

அவர்கடளயும் அடழத்தார். உைலன அவர்கள் தங்கள் பைடகயும் 

தந்டதட யும் விட்டுவிட்டு அவடரப் பின்பற்றினார்கள்.  

அவர் கலிலல ப் பகுதி முழுவதும் சுற்றி வந்தார்; அவர்களுடை  

சதாழுடகக்கூைங்களில் கற்பித்தார்; விண்ணரசு பற்றி  நற்செய்திட ப் 

படறொற்றினார்; மக்களிடைல  இருந்த லநாய் சநாடிகள் அடனத்டதயும் 

குணமாக்கினார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்ரசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்ேது குறுகிய வாசகம் 

இலயசு கப்ேர்நாகுமுக்குச் ரசன்றார்; எசாயா இயறவாக்கு இவ்வாறு 

நியறலவறியது. 

✠ மத்லதயு எழுதிய நற்ரசய்தியிலிருந்து வாசகம்    4: 12-17 

அக்காலத்தில்  

ல ாவான் டகது செய் ப்பட்ைடத இல சு லகள்விப்பட்டுக் 

கலிலல ாவுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். அவர் நாெலரத்டத விட்டு 

அகன்று செபுலலான், நப்தலி ஆகி  இைங்களின் எல்டலயில் 

கைலலாரமாய் அடமந்திருந்த கப்பர்நாகுமுக்குச் சென்று குடியிருந்தார். 

இடறவாக்கினர் எொ ா உடரத்த பின்வரும் வாக்கு இவ்வாறு 

நிடறலவறி து:  

``செபுலலான் நாலை! நப்தலி நாலை! சபருங்கைல் வழிப் பகுதில ! 

ல ார்தானுக்கு அப்பாலுள்ள நிலப்பரப்லப! பிற இனத்தவர் வாழும் 

கலிலல ப் பகுதில ! காரிருளில் இருந்த மக்கள் லபசராளிட க் 



கண்ைார்கள். ொவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில் குடியிருப்லபார்லமல் 

சுைசராளி உதித்துள்ளது.''  

அதுமுதல் இல சு, ``மனம் மாறுங்கள், ஏசனனில் விண்ணரசு 

சநருங்கி வந்துவிட்ைது'' எனப் படறொற்றத் சதாைங்கினார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்ரசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

  


