
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - சனி 
முதல் வாசகம் 

நம் பாவங்கள் அனைத்னையும் ஆழ்கடலில் எறிந்துவிடுவார். 

இனறவாக்கிைர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20 

ஆண்டவரே, உமது உரினமச் சசாத்ைாய் இருக்கும் மந்னையாகிய உம்முனடய 
மக்கனை உமது ரகாலிைால் ரமய்த்ைருளும்! அவர்கள் கர்ரமலின் நடுரவ காட்டில் 
ைைித்து வாழ்கின்றார்கரை! முற்காலத்ைில் நடந்ைதுரபால அவர்கள் பாசாைிலும் 
கிலயாைிலும் ரமயட்டும்! எகிப்து நாட்டிலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு வந்ை நாைில் 
நடந்ைது ரபால நான் அவர்களுக்கு வியத்ைகு சசயல்கனைக் காண்பிப்ரபன். 

உமக்கு நிகோை இனறவன் யார்? எஞ்சியிருப்ரபாரின் குற்றத்னைப் சபாறுத்து, 
நீர் உமது உரினமச் சசாத்ைில் எஞ்சியிருப்ரபாரின் ைீச்சசயனல மன்ைிக்கின்றரீ்; 
உமக்கு நிகோைவர் யார்? அவர் ைம் சிைத்ைில் என்சறன்றும் நினலத்ைிோர்; 
ஏசைைில், அவர் ரபேன்புகூர்வைில் விருப்பமுனடயவர்; 

அவர் நம்மீது இேக்கம் காட்டுவார்; நம் ைீச்சசயல்கனை மிைித்துப் ரபாடுவார்; 
நம் பாவங்கள் அனைத்னையும் ஆழ்கடலில் எறிந்துவிடுவார். பண்னடய நாைில் 
எங்கள் மூைானையருக்கு நீர் ஆனையிட்டுக் கூறியது ரபால யாக்ரகாபுக்கு வாக்குப் 
பிறழானமனயயும் ஆபிேகாமுக்குப் ரபேன்னபயும் காட்டியருள்வரீ். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

ைிபா 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 (பல்லவி: 8a) 
பல்லவி: ஆண்டவர் இேக்கமும் அருளும் சகாண்டவர். 

1 என் உயிரே! ஆண்டவனேப் ரபாற்றிடு! என் முழு உைரம! அவேது ைிருப்சபயனே 
ஏத்ைிடு! 
2 என் உயிரே! ஆண்டவனேப் ரபாற்றிடு! அவருனடய கைிவாை சசயல்கள் 
அனைத்னையும் மறவாரை! - பல்லவி 
 
3 அவர் உன் குற்றங்கனைசயல்லாம் மன்ைிக்கின்றார்; உன் ரநாய்கனைசயல்லாம் 
குைமாக்குகின்றார். 
4 அவர் உன் உயினேப் படுகுழியிைின்று மீட்கின்றார்; அவர் உைக்குப் ரபேன்னபயும் 
இேக்கத்னையும் மைிமுடியாகச் சூட்டுகின்றார். - பல்லவி 
 
9 அவர் எப்சபாழுதும் கடிந்துசகாள்பவேல்லர்; என்சறன்றும் சிைங்சகாள்பவேல்லர். 



10 அவர் நம் பாவங்களுக்கு ஏற்ப நம்னம நடத்துவைில்னல; நம் குற்றங்களுக்கு 
ஏற்ப நம்னமத் ைண்டிப்பைில்னல. - பல்லவி 
 
11 அவர் ைமக்கு அஞ்சுரவார்க்குக் காட்டும் ரபேன்பு மண்ைிைின்று விண்ைைவு 
ரபான்று உயர்ந்ைது. 
12 ரமற்கிைின்று கிழக்கு எத்துனைத் சைானலவிலுள்ைரைா; அத்துனைத் 
சைானலவிற்கு நம் குற்றங்கனை நம்மிடமிருந்து அவர் அகற்றுகின்றார். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

லூக் 15: 18 
நான் புறப்பட்டு என் ைந்னையிடம் ரபாய், ‘அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் 
எைிோக நான் பாவம் சசய்ரைன்’ என்று அவரிடம் சசால்ரவன். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உன் ைம்பி இவன் இறந்துரபாயிருந்ைான்; மீண்டும் உயிர்சபற்றுள்ைான். 

✠ லூக்கா எழுைிய தூய நற்சசய்ைியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32 

அக்காலத்ைில் 
வரிைண்டுரவார், பாவிகள் யாவரும் இரயசு சசால்வனைக் ரகட்க அவரிடம் 

சநருங்கி வந்ைைர். பரிரசயரும், மனறநூல் அறிஞரும், “இவர் பாவிகனை 
வேரவற்று அவர்கரைாடு உைவருந்துகிறாரே” என்று முணுமுணுத்ைைர். அப்ரபாது 
அவர் அவர்களுக்கு இந்ை உவனமனயச் சசான்ைார்: 

“ஒருவருக்கு இேண்டு புைல்வர்கள் இருந்ைார்கள். அவர்களுள் இனையவர் 
ைந்னைனய ரநாக்கி, ‘அப்பா, சசாத்ைில் எைக்கு உரிய பங்னகத் ைாரும்’ என்றார். 
அவர் சசாத்னை அவர்களுக்குப் பகிர்ந்து அைித்ைார். சில நாள்களுக்குள் இனைய 
மகன் எல்லாவற்னறயும் ைிேட்டிக்சகாண்டு, சைானலநாட்டிற்கு சநடும் பயைம் 
ரமற்சகாண்டார்; அங்குத் ைாறுமாறாக வாழ்ந்து ைம் சசாத்னையும் பாழாக்கிைார். 
அனைத்னையும் அவர் சசலவழித்ைார். 

பின்பு அந்ை நாடு முழுவதும் சகாடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அப்சபாழுது அவர் 
வறுனமயில் வாடிைார்; எைரவ அந்நாட்டுக் குடிமக்களுள் ஒருவரிடம் அண்டிப் 
பினழக்கச் சசன்றார். அவர் அவனேப் பன்றி ரமய்க்கத் ைம் வயல்களுக்கு 
அனுப்பிைார். அவர் பன்றிகள் ைின்னும் சநற்றுகைால் ைம் வயிற்னற நிேப்ப 
விரும்பிைார். ஆைால் அனைக்கூட அவருக்குக் சகாடுப்பார் இல்னல. 

அவர் அறிவு சைைிந்ைவோய், ‘என் ைந்னையின் கூலியாள்களுக்குத் ரைனவக்கு 
மிகுைியாை உைவு இருக்க, நான் இங்குப் பசியால் சாகிரறரை! நான் புறப்பட்டு 
என் ைந்னையிடம் ரபாய், அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் எைிோக நான் பாவம் 



சசய்ரைன்; இைிரமல் நான் உம்முனடய மகன் எைப்படத் ைகுைியற்றவன்; 
உம்முனடய கூலியாள்களுள் ஒருவைாக என்னை னவத்துக்சகாள்ளும் என்ரபன்’ 
என்று சசால்லிக்சகாண்டார். உடரை அவர் புறப்பட்டுத் ைம் ைந்னையிடம் வந்ைார். 

சைானலயில் வந்துசகாண்டிருந்ைரபாரை அவர் ைந்னை அவனேக் கண்டு, பரிவு 
சகாண்டு, ஓடிப்ரபாய் அவனேக் கட்டித் ைழுவி முத்ைமிட்டார். மகரைா அவரிடம், 
‘அப்பா, கடவுளுக்கும் உமக்கும் எைிோக நான் பாவம் சசய்ரைன்; இைிரமல் நான் 
உம்முனடய மகன் எைப்படத் ைகுைியற்றவன்’ என்றார். 

ைந்னை ைம் பைியாைனே ரநாக்கி, ‘முைல் ைேமாை ஆனடனயக் சகாண்டுவந்து 
இவனுக்கு உடுத்துங்கள்; இவனுனடய னகக்கு ரமாைிேமும் காலுக்கு மிைியடியும் 
அைிவியுங்கள்; சகாழுத்ை கன்னறக் சகாண்டுவந்து அடியுங்கள்; நாம் மகிழ்ந்து 
விருந்துசகாண்டாடுரவாம். ஏசைைில் என் மகன் இவன் இறந்துரபாயிருந்ைான்; 
மீண்டும் உயிர்சபற்று வந்துள்ைான். காைாமற் ரபாயிருந்ைான்; மீண்டும் 
கினடத்துள்ைான்’ என்றார். அவர்கள் மகிழ்ந்து விருந்து சகாண்டாடத் 
சைாடங்கிைார்கள். 

அப்ரபாது மூத்ை மகன் வயலில் இருந்ைார். அவர் ைிரும்பி வடீ்னட சநருங்கி 
வந்துசகாண்டிருந்ைரபாது, ஆடல் பாடல்கனைக் ரகட்டு, ஊழியர்களுள் ஒருவனே 
வேவனழத்து, ‘இசைல்லாம் என்ை?’ என்று விைவிைார். அைற்கு ஊழியர் அவரிடம், 
‘உம் ைம்பி வந்ைிருக்கிறார். அவர் ைம்மிடம் நலமாகத் ைிரும்பி வந்ைிருப்பைால் உம் 
ைந்னை சகாழுத்ை கன்னற அடித்ைிருக்கிறார்’ என்றார். அவர் சிைமுற்று உள்ரை 
ரபாக விருப்பம் இல்லாைிருந்ைார். உடரை அவருனடய ைந்னை சவைிரய வந்து, 
அவனே உள்ரை வருமாறு சகஞ்சிக் ரகட்டார். அைற்கு அவர் ைந்னையிடம், ‘பாரும், 
இத்ைனை ஆண்டுகைாக நான் அடினமரபான்று உமக்கு ரவனல சசய்து 
வருகிரறன். உம் கட்டனைகனை ஒருரபாதும் மீறியைில்னல. ஆயினும், என் 
நண்பரோடு நான் மகிழ்ந்து சகாண்டாட ஓர் ஆட்டுக் குட்டினயக்கூட என்றுரம நீர் 
ைந்ைைில்னல. ஆைால் வினலமகைிரோடு ரசர்ந்து உம் சசாத்துக்கனைசயல்லாம் 
அழித்துவிட்ட இந்ை உம் மகன் ைிரும்பி வந்ைவுடரை, இவனுக்காகக் சகாழுத்ை 
கன்னற அடித்ைிருக்கிறரீே!’ என்றார். 

அைற்குத் ைந்னை, ‘மகரை, நீ எப்ரபாதும் என்னுடன் இருக்கிறாய்; 
என்னுனடயசைல்லாம் உன்னுனடயரை. இப்ரபாது நாம் மகிழ்ந்து சகாண்டாடி 
இன்புற ரவண்டும். ஏசைைில் உன் ைம்பி இவன் இறந்து ரபாயிருந்ைான்; மீண்டும் 
உயிர்சபற்றுள்ைான். காைாமற் ரபாயிருந்ைான்; மீண்டும் கினடத்துள்ைான்’ 
என்றார்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


