
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - செவ்வாய் 
முதல் வாெகம் 

நன்மை செய்யக் கற்றுக்சகொள்ளுங்கள், நீதிமய நொடித் ததடுங்கள். 

இமைவொக்கினர் எெொயொ நூலிலிருந்து வொெகம் 1: 10, 16-20 

எருெதலதை, உன்மன ஆளுகிைவர்களும் உன் ைக்களும், தெொததொம் 
சகொதைொரொமவப் த ொன்ைவர்களொய் இருக்கின்ைனர்; நம் ஆண்டவரின் 
அைிவுமரமயக் தகளுங்கள்; அவர்தம் கட்டமளக்குச் செவிெொயுங்கள். 

உங்கமளக் கழுவித் தூய்மைப் டுத்துங்கள்; உங்கள் தீச்செயமல என் 
திருமுன்னிருந்து அகற்றுங்கள்; தீமை செய்தமல விட்சடொழியுங்கள்; நன்மை 
செய்யக் கற்றுக்சகொள்ளுங்கள்; நீதிமய நொடித் ததடுங்கள்; ஒடுக்கப் ட்தடொருக்கு 
உதவி செய்யுங்கள்; திக்கற்தைொருக்கு நீதி வழங்குங்கள்; மகம் ச ண்ணுக்கொக 
வழக்கொடுங்கள். 

“வொருங்கள், இப்ச ொழுது நொம் வழக்கொடுதவொம்” என்கிைொர் ஆண்டவர்; “ உங்கள் 
 ொவங்கள் கடுஞ்ெிவப் ொய் இருக்கின்ைன; எனினும் உமைந்த  னித ொல அமவ 
சவண்மையொகும்; இரத்த நிைைொய் அமவ ெிவந்திருக்கின்ைன; எனினும் 
 ஞ்மெப்த ொல் அமவ சவண்மையொகும். 

ைனமுவந்து நீங்கள் எனக்கு இணங்கி நடந்தொல், நொட்டின் நற்கனிகமள 
உண் ரீ்கள். ைொைொக, இணங்க ைறுத்து எனக்கு எதிரொகக் கிளர்ந்சதழுந்தொல், 
திண்ணைொய் வொளுக்கு இமரயொவரீ்கள்; ஏசனனில் ஆண்டவர்தொதை இமதக் 
கூைினொர்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

தி ொ 50: 8-9. 16bc-17. 21,23 ( ல்லவி: 23) 
 ல்லவி: தம் வழிமயச் செம்மைப் டுத்துதவொர் கடவுளின் ைீட்ம க் கண்டமடவர். 

8 நீங்கள் சகொண்டுவரும்  லிகமள முன்னிட்டு நொன் உங்கமளக் 
கண்டிக்கவில்மல; உங்கள் எரி லிகள் எப்த ொதும் என் முன்னிமலயில் உள்ளன. 
9 உங்கள் வடீ்டின் கொமளகமளதயொ, உங்கள் சதொழுவத்தின் 
ஆட்டுக்கிடொய்கமளதயொ நொன் ஏற்றுக்சகொள்வதில்மல. -  ல்லவி 
 
16bc என் விதிமுமைகமள ஓதுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி? என் 
உடன் டிக்மக  ற்ைிப் த சுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன அருகமத? 



17 நீங்கதளொ ஒழுங்குமுமைமய சவறுக்கின்ைரீ்கள்; என் கட்டமளகமளத் 
தூக்கிசயைிந்து விடுகின்ைரீ்கள். -  ல்லவி 
 
21 இவ்வொசைல்லொம் நீங்கள் செய்தும், நொன் சைௌனைொய் இருந்ததன்; நொனும் 
உங்கமளப் த ொன்ைவர் என எண்ணிக்சகொண்டீர்கள்; ஆனொல், இப்ச ொழுது 
உங்கமளக் கண்டிக்கின்தைன்; உங்கள் குற்ைங்கமள உங்கள் கண்முன் 
ஒவ்சவொன்ைொய் எடுத்துமரக்கின்தைன். 
23 நன்ைிப் லி செலுத்துதவொர் என்மன தைன்மைப் டுத்துவர். தம் வழிமயச் 
செம்மைப் டுத்துதவொர் கடவுளொம் நொன் அருளும் ைீட்ம க் கண்டமடவர். -  ல்லவி 
 
நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

எதெ 18: 31 
எனக்கு எதிரொக நீங்கள் இமழத்த குற்ைங்கள் அமனத்மதயும் விட்டுவிடுங்கள். 
புதிய இதயத்மதயும் புதிய ைனத்மதயும் ச ற்றுக் சகொள்ளுங்கள், என்கிைொர் 
தமலவரொகிய ஆண்டவர். 

நற்செய்தி வாெகம் 

அவர்கள் செொல்வொர்கள்; செயலில் கொட்டைொட்டொர்கள். 

✠ ைத்ததயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வொெகம் 23: 1-12 

அக்கொலத்தில் 
இதயசு ைக்கள் கூட்டத்மதயும் தம் ெீடமரயும்  ொர்த்துக் கூைியது: “ைமைநூல் 

அைிஞரும்  ரிதெயரும் தைொதெயின் அதிகொரத்மதக் சகொண்டிருக்கின்ைனர். ஆகதவ 
அவர்கள் என்சனன்ன செய்யும் டி உங்களிடம் கூறுகிைொர்கதளொ 
அவற்மைசயல்லொம் கமடப் ிடித்து நடந்து வொருங்கள். ஆனொல் அவர்கள் 
செய்வதுத ொல நீங்கள் செய்யொதீர்கள். ஏசனனில் அவர்கள் செொல்வொர்கள்; 
செயலில் கொட்டைொட்டொர்கள். சுைத்தற்கரிய  ளுவொன சுமைகமளக் கட்டி ைக்களின் 
ததொளில் அவர்கள் மவக்கிைொர்கள்; ஆனொல் அவர்கள் தங்கள் விரலொல் சதொட்டு 
அமெக்கக்கூட முன்வரைொட்டொர்கள். 

தொங்கள் செய்வசதல்லொம் ைக்கள்  ொர்க்க தவண்டும் என்தை அவர்கள் 
செய்கிைொர்கள்; தங்கள் ைமைநூல் வொெகப் ட்மடகமள அகலைொக்குகிைொர்கள்; 
அங்கியின் குஞ்ெங்கமளப் ச ரிதொக்குகிைொர்கள். விருந்துகளில் முதன்மையொன 
இடங்கமளயும் சதொழுமகக் கூடங்களில் முதன்மையொன இருக்மககமளயும் 
விரும்புகின்ைொர்கள்; ெந்மதசவளிகளில் ைக்கள் தங்களுக்கு வணக்கம் 
செலுத்துவமதயும் ர ி என அமழப் மதயும் விரும்புகிைொர்கள். 



ஆனொல் நீங்கள் ‘ர ி’ என அமழக்கப் ட தவண்டொம். ஏசனனில் உங்களுக்குப் 
த ொதகர் ஒருவதர. நீங்கள் யொவரும் ெதகொதரர் ெதகொதரிகள். இம்ைண்ணுலகில் 
உள்ள எவமரயும் தந்மத என நீங்கள் அமழக்க தவண்டொம். ஏசனனில் உங்கள் 
தந்மத ஒருவதர. அவர் விண்ணகத்தில் இருக்கிைொர். நீங்கள் ஆெிரியர் எனவும் 
அமழக்கப் டதவண்டொம். ஏசனனில் கிைிஸ்து ஒருவதர உங்கள் ஆெிரியர். 

உங்களுள் ச ரியவர் உங்களுக்குத் சதொண்டரொக இருக்க தவண்டும். தம்மைத் 
தொதை உயர்த்துகிைவர் எவரும் தொழ்த்தப்ச றுவர். தம்மைத் தொதை தொழ்த்துகிைவர் 
எவரும் உயர்த்தப்ச றுவர்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வொக்கு. 


