
04.03.2018 - தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வாசகம் 

திருச்சட்டம் ம ாமச வழியாக அளிக்கப்பெற்றது. 

விடுதலலப் ெயண நூலிலிருந்து வாசகம்      20: 1-17 

ம ோமே   க்களிடம்  கூறியது: 

 கடவுள் அருளிய வோர்த்தைகள் இதவமய: நோமே உன் கடவுளோகிய 

ஆண்டவர்; அடித  வீடோகிய எகிப்து நோட்டினின்று உன்தே 

வவளிமயறச் வேய்ைவர். என்தேத் ைவிர மவறு வைய்வங்கள் 

உேக்கிருத்ைல் ஆகோது. ம மே விண்வவளியில், கீமே  ண்ணுேகில், 

பூமிக்கடிமய நீர்த்திரளில் உள்ள யோவைோன்றின் சிதேதயமயோ 

ஓவியத்தைமயோ நீ உருவோக்க மவண்டோம். நீ அதவகதள வழிபடமவோ 

அவற்றிற்குப் பணிவிதட புரியமவோ மவண்டோம். ஏவேனில் உன் 

கடவுளும் ஆண்டவரு ோகிய நோன் இதைச் ேகித்துக்வகோள்ள ோட்மடன்; 

என்தேப் புறக்கணிக்கும் மூைோதையரின் போவங்கதளப் பிள்தளகள் 

ம ல் மூன்றோம் நோன்கோம் ைதேமுதற ட்டும் ைண்டித்துத் தீர்ப்மபன். 

 ோறோக என்மீது அன்புகூர்ந்து என் விதிமுதறகதளக் 

கதடப்பிடிப்மபோருக்கு ஆயிரம் ைதேமுதறக்கும் மபரன்பு கோட்டுமவன். 

உன் கடவுளோகிய ஆண்டவரின் வபயதர வீணோகப் 

பயன்படுத்ைோமை; ஏவேனில், ைம் வபயதர வீணோகப் பயன்படுத்துபவதர 

ஆண்டவர் ைண்டியோது விடோர்.  



ஓய்வு நோதளத் தூயைோகக் கதடப்பிடிப்பதில் கருத்ைோயிரு. ஆறு 

நோள்கள் நீ உதேத்து உன் அதேத்து மவதேதயயும் வேய்வோய். ஏேோம் 

நோமளோ உன் கடவுளோகிய ஆண்டவருக்கோே ஓய்வு நோள். எேமவ அன்று 

நீயும் உன்  கனும்  களும் உன் அடித யும் அடித ப்வபண்ணும் உன் 

கோல்நதடகளும் உன் நகர்களுக்குள் இருக்கும் அன்னியனும் யோவைோரு 

மவதேயும் வேய்ய மவண்டோம். ஏவேனில், ஆண்டவர் ஆறு நோள்களில் 

விண்ணுேதகயும்,  ண்ணுேதகயும், கடதேயும், அவற்றிலுள்ள 

அதேத்தையும் பதடத்து ஏேோம் நோளில் ஓய்ந்திருந்ைோர். இவ்வோறு 

ஆண்டவர் ஓய்வு நோளுக்கு ஆசிவேங்கி அைதேப் புனிைப்படுத்திேோர். 

உன் கடவுளோகிய ஆண்டவர் உேக்களிக்கும் நோட்டில் உன் 

வோழ்நோள்கள் நீடிக்கும்படி, உன் ைந்தைதயயும் உன் ைோதயயும்  தித்து 

நட. வகோதே வேய்யோமை. விபேோரம் வேய்யோமை. களவு வேய்யோமை. 

பிறருக்கு எதிரோகப் வபோய்ச்ேோன்று வேோல்ேோமை. பிறர் வீட்தடக் கவர்ந்திட 

விரும்போமை; பிறர்  தேவி, அடித , அடித ப்வபண்,  ோடு, கழுதை, 

அல்ேது பிறர்க்குரியது எதையும  கவர்ந்திட விரும்போமை. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

(அல்லது குறுகிய  வாசகம்) 

திருச்சட்டம் ம ாமச வழியாக அளிக்கப்பெற்றது. 

விடுதலலப் ெயண நூலிலிருந்து வாசகம்     20: 1-3, 7-8, 12-17 

ம ோமே   க்களிடம்  கூறியது: 

கடவுள் அருளிய வார்த்லதகள் இலவமய: நாமே உன் கடவுளாகிய 

ஆண்டவர்; அடில  வீடாகிய எகிப்து நாட்டினின்று உன்லே பவளிமயறச் 

பசய்தவர். என்லேத் தவிர மவறு பதய்வங்கள் உேக்கிருத்தல் ஆகாது. 



உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் பெயலர வீணாகப் ெயன்ெடுத்தாமத; 

ஏபேனில், தம் பெயலர வீணாகப் ெயன்ெடுத்துெவலர ஆண்டவர் 

தண்டியாது விடார். ஓய்வு நாலளத் தூயதாகக் கலடப்பிடிப்ெதில் 

கருத்தாயிரு. உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உேக்களிக்கும் நாட்டில் உன் 

வாழ்நாள்கள் நீடிக்கும்ெடி, உன் தந்லதலயயும் உன் தாலயயும்  தித்து நட. 

பகாலல பசய்யாமத. விெசாரம் பசய்யாமத. களவு பசய்யாமத. பிறருக்கு 

எதிராகப் பொய்ச்சான்று பசால்லாமத. பிறர் வீட்லடக் கவர்ந்திட 

விரும்ொமத; பிறர்  லேவி, அடில , அடில ப்பெண்,  ாடு, கழுலத, 

அல்லது பிறர்க்குரியது எலதயும  கவர்ந்திட விரும்ொமத. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி ொ 19: 7.8.9.10   (பல்லவி :மயாவா 6: 68 ) 

பல்லவி:  ஆண்டவமர, நிலலவாழ்வு அளிக்கும் வார்த்லதகள் உம்மிடம  

உள்ளே. 

7 ஆண்டவரின் திருச்சட்டம் நிலறவாேது; அது புத்துயிர் 

அளிக்கின்றது. ஆண்டவரின் ஒழுங்குமுலற நம்ெத்தக்கது; 

எளியவருக்கு அது ஞாேம் அளிக்கின்றது. ெல்லவி  ….. 

 

 

8 ஆண்டவரின் நிய ங்கள் சரியாேலவ; அலவ இதயத்லத 

 கிழ்விக்கின்றே. ஆண்டவரின் கட்டலளகள் ஒளி ய ாேலவ; 

அலவ கண்கலள ஒளிர்விக்கின்றே.  ெல்லவி  ….. 

 

 

9 ஆண்டலரப் ெற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந்நாளும் நிலலத்திருக்கும். 

ஆண்டவரின் நீதிபநறிகள் உண்ல யாேலவ;  

அலவ முற்றிலும் நீதியாேலவ.   ெல்லவி  ….. 

 



 

10 அலவ பொன்னினும், ெசும் பொன்னினும் ம லாக விலலமிக்கலவ; 

மதனினும், மதேலடயினின்று சிந்தும் பதளி மதனினும் 

இனில யாேலவ.    ெல்லவி  ….. 

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

சிலுலவயில் அலறயப்ெட்ட கிறிஸ்துலவமய ெலறசாற்றுகின்மறாம். 

அவரது சிலுலவ யூதருக்குத் தலடக்கல்; அலைக்கப்ெட்டவருக்மகா 

கடவுளின் ஞாேம் 

திருத்தூதர் ெவுல் பகாரிந்தியருக்குஎழுதிய முதல்  திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          1: 22-25 

 

ேமகோைர ேமகோைரிகமள,  

யூைர்கள் அரும் அதடயோளங்கதள மவண்டும் என்று மகட்கிறோர்கள்; 

கிமரக்கர் ஞோேத்தை நோடுகிறோர்கள். ஆேோல் நோங்கள் சிலுதவயில் 

அதறயப்பட்ட கிறிஸ்துதவப்பற்றிப் பதறேோற்றுகிமறோம். அச்சிலுதவ 

யூைருக்குத் ைதடக்கல்ேோகவும் பிற இேத்ைோருக்கு  டத யோயும் 

இருக்கிறது. ஆேோல் அதேக்கப்பட்டவர்கள், யூைரோேோலும் 

கிமரக்கரோேோலும், அவர்களுக்குக் கிறிஸ்து கடவுளின் வல்ேத யும் 

ஞோேமு ோய் இருக்கிறோர். ஏவேனில்  னிை ஞோேத்தைவிட கடவுளின் 

 டத  ஞோேம் மிக்கது;  னிை வலித தயவிட அவருதடய 

வலுவின்த  வலித  மிக்கது. 

 

இது  ஆண்டவர்  வழங்கும்  அருள்வாக்கு. 

இறைவா  உமக்கு  நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசேம்      மயாவா 3: 16 



தம்  ஒமர   கன்மீது  நம்பிக்லக  பகாள்ளும்  எவரும்  அழியா ல் 

நிலலவாழ்வு  பெறும் பொருட்டு  அந்த   கலேமய  அளிக்கும் 

அளவுக்குக்  கடவுள்  உலகின்ம ல்  அன்புகூர்ந்தார். 

ew;nra;jp thrfk; 

இக்மகாவிலல இடித்துவிடுங்கள். நான் மூன்று நாளில் இந்தக் கட்டி 

எழுப்புமவன். 

.✠ மயாவான்  எழுதிய  நற்சசய்தியிலிருந்து   வாசகம்  2: 13-25 

அக்கோேத்தில் 

யூைர்களுதடய போஸ்கோ விேோ விதரவில் வரவிருந்ைைோல் இமயசு 

எருேமேமுக்குச் வேன்றோர்; மகோவிலில் ஆடு,  ோடு, புறோ விற்மபோதரயும் 

அங்மக உட்கோர்ந்திருந்ை நோணயம்  ோற்றுமவோதரயும் கண்டோர்; 

அப்மபோது கயிறுகளோல் ஒரு ேோட்தட பின்னி, அவர்கள் எல்ேோதரயும் 

மகோவிலிலிருந்து துரத்திேோர்; ஆடு ோடுகதளயும் விரட்டிேோர்; நோணயம் 

 ோற்றுமவோரின் சில்ேதறக் கோசுகதளக் வகோட்டிவிட்டு ம தேகதளயும் 

கவிழ்த்துப்மபோட்டோர். அவர் புறோ விற்பவர்களிடம், “இவற்தற 

இங்கிருந்து எடுத்துச் வேல்லுங்கள்; என் ைந்தையின் இல்ேத்தைச் ேந்தை 

ஆக்கோதீர்கள்” என்று கூறிேோர். அப்மபோது அவருதடய சீடர்கள். “உம் 

இல்ேத்தின் மீதுள்ள ஆர்வம் என்தே எரித்துவிடும்” என்று  தறநூலில் 

எழுதியுள்ளதை நிதேவு கூர்ந்ைோர்கள். 

யூைர்கள் அவதரப் போர்த்து, “இவற்தறவயல்ேோம் வேய்ய உ க்கு 

உரித  உண்டு என்பைற்கு நீர் கோட்டும் அதடயோளம் என்ே?” என்று 

மகட்டோர்கள். இமயசு  றுவ ோழியோக அவர்களிடம்,  “இக்மகோவிதே 

இடித்துவிடுங்கள். நோன் மூன்று நோளில் இதைக் கட்டி எழுப்புமவன்” 

என்றோர். அப்மபோது யூைர்கள், “இந்ைக் மகோவிதேக் கட்ட நோற்பத்ைோறு 

ஆண்டுகள் ஆயிற்மற! நீர் மூன்மற நோளில் இதைக் கட்டி எழுப்பி 

விடுவீமரோ?” என்று மகட்டோர்கள். ஆேோல் அவர் ைம் உடேோகிய 

மகோவிதேப்பற்றிமய மபசிேோர். அவர் இறந்து உயிருடன் 



எழுப்பப்பட்டமபோது அவருதடய சீடர் அவர் இவ்வோறு 

வேோல்லியிருந்ைதை நிதேவு கூர்ந்து  தறநூதேயும் இமயசுவின் 

கூற்தறயும் நம்பிேர். 

போஸ்கோ விேோவின்மபோது இமயசு எருேமேமில் இருந்ை மவதளயில் 

அவர் வேய்ை அரும் அதடயோளங்கதளக் கண்டு பேர் அவரது வபயரில் 

நம்பிக்தக தவத்ைேர். ஆேோல் இமயசு அவர்கதள நம்பிவிடவில்தே; 

ஏவேனில் அவருக்கு அதேவதரப்பற்றியும் வைரியும்.  னிைதரப்பற்றி 

அவருக்கு யோரும் எடுத்துச் வேோல்ேத் மைதவயில்தே. ஏவேனில்  னிை 

உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்ைோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.            கிறிஸ்துவவ 
உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 


