
18.03.2018 - தவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வாசகம் 

புதிய உடன்படிக்கககய சசய்துசகாள்வவன்; பாவங்ககை 

நிகைவுகூறமாட்வடன். 

இகறவாக்கிைர் எவேமியா நூலிலிருந்து வாசகம்      31: 31-34 

இத ோ, நோள்கள் வருகின்றன. அப்ப ோழுது நோன் இஸ்ரதேல் 

வீட்டோதரோடும் யூ ோவின் வீட்டோதரோடும் புதிே உடன் டிக்கக ஒன்கறச் 

பெய்துபகோள்தவன், என்கிறோர் ஆண்டவர். அவர்களுகடே மூ ோக ேகர 

எகிப்து நோட்டினின்று விடுவிப்  ற்கோக, அவர்ககை நோன் ககப்பிடித்து 

நடத்தி வந் ப ோழுது அவர்கதைோடு பெய்துபகோண்ட 

உடன் டிக்கககேப் த ோன்று இது இரோது. நோன் அவர்களின்  கைவரோய் 

இருந்தும், என் உடன் டிக்கககே அவர்கள் மீறிவிட்டோர்கள், என்கிறோர் 

ஆண்டவர். 

அந்நோள்களுக்குப் பிறகு, இஸ்ரதேல் வீட்டோதரோடு நோன் 

பெய்ேவிருக்கும் உடன் டிக்கக இதுதவ: என் ெட்டத்க  அவர்கள் 

உள்ைத்தில்  திப்த ன்; அக  அவர்கைது இ ேத்தில் எழுதிகவப்த ன். 

நோன் அவர்களின் கடவுைோய் இருப்த ன்; அவர்கள் என் மக்கைோய் 

இருப் ோர்கள், என்கிறோர் ஆண்டவர். இனிதமல் எவரும் 'ஆண்டவகர 

அறிந்துபகோள்ளும்' எனத்  மக்கு அடுத்திருப் வருக்தகோ ெதகோ ரருக்தகோ 

கற்றுத் ரமோட்டோர். ஏபனனில் அவர்களுள் ப ரிதேோர்மு ல் 

சிறிதேோர்வகர அகனவரும் என்கன அறிந்துபகோள்வர், என்கிறோர் 



ஆண்டவர். அவர்கைது தீச்பெேகை நோன் மன்னித்துவிடுதவன்; 

அவர்களுகடே  ோவங்ககை இனிதமல் நிகனவு கூரமோட்தடன்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி பா 51: 1-2. 10-11. 12-13   (பல்லவி:10a ) 

பல்லவி:  கடவுவை! தூயவதார் உள்ைத்கத என்னுள்வை பகடத்தருளும். 

1 கடவுவை! உமது வபேன்புக்வகற்ப எைக்கு இேங்கும்; உமது 

அைவற்ற இேக்கத்திற்வகற்ப என் குற்றங்ககைத் 

துகடத்தருளும்.  

2 என் தீவிகை முற்றிலும் நீங்கும்படி என்கைக் கழுவியருளும்; 

என் பாவம் அற்றுப்வபாகும்படி என்கைத் 

தூய்கமப்படுத்தியருளும். (பல்லவி……) 

 

 

10  கடவுவை! தூயவதார் உள்ைத்கத என்னுள்வை பகடத்தருளும்;  

உறுதிதரும் ஆவிகய, புதுப்பிக்கும் ஆவிகய, என்னுள்வை  

உருவாக்கியருளும்.  

11 உமது முன்னிகலயிலிருந்து என்கைத் தள்ளிவிடாவதயும்; 

உமது தூய ஆவிகய என்னிடமிருந்து எடுத்துவிடாவதயும்.  

(பல்லவி….) 

    

12 உம் மீட்பின் மகிழ்ச்சிகய மீண்டும் எைக்கு அளித்தருளும்; 

தன்ைார்வ மைம்  தந்து என்கைத் தாங்கியருளும்.  



13 அப்சபாழுது, குற்றம் சசய்வதார்க்கு உம் வழிககைக் 

கற்பிப்வபன்; பாவிகள் உம்கம வ ாக்கித் 

திரும்புவர். (பல்லவி….) 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கீழ்ப்படிதகலக் கற்றுக்சகாண்டார்; அகைவரும் என்சறன்றும் 

மீட்பகடயக் காேணமாைார். 

எபிவேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்   5: 7-9 

 

ெதகோ ரர் ெதகோ ரிகதை,  

கிறிஸ்து இவ்வுலகில் வாழ்ந்த காலத்தில், தம்கமச் சாவிலிருந்து 

காப்பாற்றவல்லவகே வ ாக்கி உேத்த குேல் எழுப்பி, கண்ணீர் சிந்தி, 

மன்றாடி வவண்டிைார். அவர் சகாண்டிருந்த இகறப்பற்று கலந்த 

அச்சத்கத முன்னிட்டு, கடவுள் அவருக்குச் சசவிசாய்த்தார். அவர் இகற 

மகைாயிருந்தும், துன்பங்கள் வழிவய கீழ்ப்படிதகலக் கற்றுக்சகாண்டார். 

அவர் நிகறவுள்ைவோகி, தமக்குக் கீழ்ப்படிவவார் அகைவரும் 

என்சறன்றும் மீட்பகடயக் காேணமாைார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசைம்      வயாவா 12: 26 

‘எைக்குத் சதாண்டு சசய்வவார் என்கைப் பின்பற்றட்டும்.  ான் இருக்கும் 

இடத்தில் என் சதாண்டரும் இருப்பர்’ என்கிறார் ஆண்டவர். 

 

 



ew;nra;jp thrfk; 

வகாதுகம மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால்தான் மிகுந்த விகைச்சகல 

அளிக்கும். 

.✠ வயாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   12: 20-33 

அக்கோைத்தில் 

வழி ோட்டுக்கோகத் திருவிழோவுக்கு வந்த ோருள் கிதரக்கர் சிைரும் 

இருந் னர். இவர்கள் கலிதைேோவிலுள்ை ப த்ெோய் ோ ஊகரச் தெர்ந்  

பிலிப்பிடம் வந்து, "ஐேோ, இதேசுகவக் கோண விரும்புகிதறோம்'' என்று 

தகட்டுக்பகோண்டோர்கள். பிலிப்பு அந்திதரேோவிடம் வந்து அது ற்றிச் 

பெோன்னோர்; அந்திதரேோவும் பிலிப்பும் இதேசுவிடம் பென்று அக த் 

ப ரிவித் னர்.  

இதேசு அவர்ககைப்  ோர்த்து, "மோனிடமகன் மோட்சி ப ற 

தவண்டிே தநரம் வந்துவிட்டது. தகோதுகம மணி மண்ணில் விழுந்து 

மடிேோவிட்டோல் அது அப் டிதே இருக்கும். அது மடிந் ோல் ோன் மிகுந்  

விகைச்ெகை அளிக்கும் என உறுதிேோக உங்களுக்குச் பெோல்கிதறன். 

 மக்பகன்தற வோழ்தவோர்  ம் வோழ்கவ இழந்து விடுவர். இவ்வுைகில்  ம் 

வோழ்கவப் ப ோருட்டோகக் கரு ோத ோர் நிகைவோழ்வுக்குத்  ம்கம 

உரிேவரோக்குவர். எனக்குத் ப ோண்டு பெய்தவோர் என்கனப் 

பின் ற்றட்டும். நோன் இருக்கும் இடத்தில் என் ப ோண்டரும் இருப் ர். 

எனக்குத் ப ோண்டு பெய்தவோருக்குத்  ந்க  மதிப் ளிக்கிறோர்'' என்றோர். 

தமலும் இதேசு, "இப்த ோது என் உள்ைம் கைக்க முற்றுள்ைது. நோன் என்ன 

பெோல்தவன்? ' ந்க தே, இந்  தநரத்திலிருந்து என்கனக் கோப் ோற்றும்' 

என்த தனோ? இல்கை! இ ற்கோகத் ோதன இந்தநரம்வகர வோழ்ந்திருக் 

கிதறன்.  ந்க தே, உம் ப ேகர மோட்சிப் டுத்தும்'' என்றோர்.  

அப்த ோது வோனிலிருந்து ஒரு குரல், "மோட்சிப் டுத்திதனன்; 

மீண்டும் மோட்சிப் டுத்துதவன்'' என்று ஒலித் து. அங்கு கூட்டமோய் 

நின்றுபகோண்டிருந்  மக்கள் அக க் தகட்டு, "அது இடிமுழக்கம்'' 



என்றனர். தவறு சிைர், "அது வோனதூ ர் ஒருவர் அவதரோடு த சிே த ச்சு'' 

என்றனர். இதேசு அவர்ககைப்  ோர்த்து, "இக்குரல் என் ப ோருட்டு அல்ை, 

உங்கள் ப ோருட்தட ஒலித் து. இப்த ோத  இவ்வுைகு 

தீர்ப்புக்குள்ைோகிறது; இவ்வுைகின்  கைவன் பவளிதே துரத் ப் டுவோன். 

நோன் மண்ணிலிருந்து உேர்த் ப் டும்த ோது அகனவகரயும் என் ோல் 

ஈர்த்துக் பகோள்தவன்'' என்றோர்.  

 ோம் எவ்வோறு இறக்கப்த ோகிறோர் என் க க் குறிப்பிட்தட 

இப் டிச் பெோன்னோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 


