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முதல் வொசகம் 

நீ அதத நிதைவவற்றுமொறு வொர்த்தத உனக்கு மிக அருகில் உள்ளது.  

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம்                                                                              30: 10-14 

மமாமச மக்கணை ம ாக்கிக் கூறியது: 

உன் கடவுைாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்குச் சசவி சகாடு. சட்டநூலில் 
எழுதப்பட்டுள்ை அவர்தம் கட்டணைகணையும்  ியமங்கணையும் கணடப்பிடி. 
உன் முழு இதயத்மதாடும் முழு உள்ைத்மதாடும் உன் கடவுைாகிய 
ஆண்டவரிடம் திரும்பு. 

ஏசெெில், இன்று  ான் உெக்குக் கட்டணையிடும் இந்தக் கட்டணை உெக்குப் 
புரியாதது  இல்ணல; உன்ெிடமிருந்து சவகு சதாணலயிலும் இல்ணல. ‘ ாம் 
அணதக் மகட்டு,  ிணறமவற்றுமாறு,  மக்காக யார் விண்ைகத்துக்குப் மபாய், 

அணதக் சகாண்டு வருவார்’ என்று  ீ சசால்லாதவாறு, அது விண்ைில் 
இல்ணல. ‘ ாம் அணதக் மகட்டு  ிணறமவற்றுமாறு,  மக்காக யார் கடல் கடந்து 
சசன்று, அணத  ம்மிடம் சகாண்டு வருவார்’ என்று  ீ சசால்லாதவாறு, அது 
கடல்களுக்கு அப்பால் இல்ணல. ஆொல்,  ீ அணத  ிணறமவற்றுமாறு 
வார்த்ணத உெக்கு மிக அருகில் உள்ைது; உன் வாயில், உன் இதயத்தில் 
உள்ைது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 

 



பதிலுதைப்பொடல்                                                                          திபா 19: 7-10 

பல்லவி: ஆண்டவரின்  ியமங்கள் சரியாெணவ; இதயத்ணத மகிழ்விப்பணவ. 

ஆண்டவரின் திருச்சட்டம்  ிணறவாெது; அது புத்துயிர் அைிக்கின்றது. 
ஆண்டவரின் ஒழுங்குமுணற  ம்பத்தக்கது; எைியவருக்கு அது ஞாெம் 
அைிக்கின்றது.  

பல்லவி 
 

ஆண்டவரின்  ியமங்கள் சரியாெணவ; அணவ இதயத்ணத மகிழ்விக்கின்றெ.  

ஆண்டவரின் கட்டணைகள் ஒைிமயமாெணவ; அணவ கண்கணை 
ஒைிர்விக்கின்றெ.  

பல்லவி 
 

ஆண்டவணரப் பற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந் ாளும்  ிணலத்திருக்கும். 
ஆண்டவரின்  ீதி ச றிகள் உண்ணமயாெணவ; அணவ முற்றிலும் 
 ீதியாெணவ.  

பல்லவி 
  

சபான்ெினும், பசும் சபான்ெினும் மமலாக விணலமிக்கணவ; மதெினும், 
மதெணடயிெின்று சிந்தும் சதைிமதெினும் இெிணமயாெணவ.  

பல்லவி 
  

 

 

 

 

 

 

 



இைண்டொம் வொசகம் 

அதனத்தும் அவர் வழியொய் அவருக்கொகப் பதடக்கப்பட்டன. 

திருத்தூதர் பவுல்  சகாமலாணசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

1: 15-20 

 

இமயசு  கட்புலொகாத கடவுைது சாயல்; பணடப்பு அணெத்திலும் தணலப்மபறு. 
ஏசெெில் விண்ைிலுள்ைணவ, மண்ைிலுள்ைணவ, கட்புலொகுபணவ, கட்புலொ 
காதணவ, அரியணையில் அமர்மவார், தணலணம தாங்குமவார், ஆட்சியாைர், 

அதிகாரம் சகாண்மடார் ஆகிய அணெவரும் அவரால் பணடக்கப்பட்டெர். 
அணெத்தும் அவர் வழியாய் அவருக்காகப் பணடக்கப்பட்டெ. அணெத்துக்கும் 
முந்தியவர் அவமர; அணெ த்தும் அவமராடிணைந்து  ிணலசபறுகின்றெ. 
 

திருச்சணபயாகிய உடலுக்குத் தணலயும் சதாடக்கமும் அவமர. 
எல்லாவற்றுள்ளும் முதன்ணம சபறுமாறு இறந்து உயிர்த்சதழுமவாருள் அவர் 
தணலப்மபறு ஆொர். தம் முழு  ிணறவும் அவருள் குடிசகாள்ைக் கடவுள் 
திருவுைம் சகாண்டார். சிலுணவயில் இமயசு சிந்திய இரத்தத்தால் அணமதிணய 
 ிணல ாட்டவும் விண்ைிலுள்ைணவ, மண்ைிலுள்ைணவ அணெத்ணதயும் அவர் 
வழி தம்மமாடு ஒப்புரவாக்கவும் கடவுள் திருவுைம் சகாண்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 
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நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி                           மயாவா  6:63,68 

அல்மலலூயா, அல்மலலூயா! ஆண்டவமர, உம் வார்த்ணதகள் வாழ்வுதரும் 
ஆவிணயக் சகாடுக்கின்றெ.  ிணலவாழ்வு அைிக்கும் வார்த்ணதகள் 
உம்மிடம்தாமெ உள்ைெ. அல்மலலூயா 

நற்பசய்தி வொசகம் 

எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யொர்? 

லூக்கா எழுதிய  ற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்                                                        10:25-37 

அக்காலத்தில் 

திருச்சட்ட அறிஞர் ஒருவர் எழுந்து இமயசுணவச் மசாதிக்கும் ம ாக்குடன், 

“மபாதகமர,  ிணலவாழ்ணவ உரிணமயாக்கிக்சகாள்ை  ான் என்ெ சசய்ய 
மவண்டும்?" என்று மகட்டார். அதற்கு இமயசு, “திருச்சட்ட நூலில் என்ெ 
எழுதியிருக்கிறது? அதில்  ீர் என்ெ வாசிக்கிறரீ்?" என்று அவரிடம் மகட்டார். 
அவர் மறுசமாழியாக, “ ‘உன் முழு இதயத் மதாடும், முழு உள்ைத்மதாடும், முழு 
ஆற்றமலாடும், முழு மெத்மதாடும் உன் கடவுைாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு 
கூர்வாயாக. உன்மீது  ீ அன்பு கூர்வதுமபால் உெக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும் 
அன்பு கூர்வாயாக’ என்று எழுதியுள்ைது" என்றார். இமயசு, “சரியாய்ச் 
சசான்ெரீ்; அப்படிமய சசய்யும்; அப்சபாழுது வாழ்வரீ்" என்றார். 

அவர், தம்ணம ம ர்ணமயாைர் எெக் காட்ட விரும்பி, “எெக்கு அடுத்திருப்பவர் 
யார்?" என்று இமயசுவிடம் மகட்டார். அதற்கு அவர் மறுசமாழியாகக் கூறிய 
உவணம: 

 “ஒருவர் எருசமலமிலிருந்து எரிமகாவுக்குப் மபாகும்மபாது கள்வர் ணகயில் 
அகப்பட்டார். அவருணடய ஆணடகணை அவர்கள் உரிந்துசகாண்டு, அவணர 
அடித்துக் குற்றுயிராக விட்டுப் மபாொர்கள். குரு ஒருவர் தற்சசயலாய் 
அவ்வழிமய வந்தார்.அவர் அவணரக் கண்டதும் மறு பக்கம் விலகிச் சசன்றார். 
அவ்வாமற மலவியர் ஒருவரும் அவ்விடத்துக்கு வந்து அவணரக் கண்டதும் 
மறு பக்கமாக விலகிச் சசன்றார். ஆொல் அவ்வழிமய பயைம் சசய்து 
சகாண்டிருந்த சமாரியர் ஒருவர் அருகில் வந்து அவணரக் கண்டமபாது 



அவர்மீது பரிவு சகாண்டார். அவர் அவணர அணுகி, காயங்கைில் திராட்ணச 
மதுவும் எண்சையும் வார்த்து, அவற்ணறக் கட்டி, தாம் பயைம் சசய்த 
விலங்கின் மீது ஏற்றி, ஒரு சாவடிக்குக் சகாண்டுமபாய் அவணரக் கவெித்துக் 
சகாண் டார்.  மறு  ாள் இரு சதொரியத்ணத எடுத்து, சாவடிப் சபாறுப்பாைரிடம் 
சகாடுத்து, ‘இவணரக் கவெித்துக்சகாள்ளும்; இதற்குமமல் சசலவாொல்  ான் 
திரும்பி வரும்மபாது உமக்குத் தருமவன்’ என்றார். 

 'கள்வர் ணகயில் அகப்பட்டவருக்கு இம்மூவருள் எவர் அடுத்திருப்பவர் எெ 
உமக்குத் மதான்றுகிறது?" என்று இமயசு மகட்டார். அதற்கு திருச்சட்ட அறிஞர், 

“அவருக்கு இரக்கம் காட்டியவமர" என்றார். இமயசு, “ ீரும் மபாய் அப்படிமய 
சசய்யும்" என்று கூறிொர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 


