
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - திங்கள் 
முதல் வாசகம் 

நாங்கள் பாவம் செய்ததாம்; வழி தவறி நடந்ததாம். 

இறறவாக்கினர் தானிதேல் நூலிலிருந்து வாெகம் 9: 4b-11a 

என் தறலவதே! நீர் மாட்ெிமிக்க அஞ்சுதற்குரிே இறறவன். உம்மீது 
அன்புசகாண்டு உம் கட்டறைகைின்படி நடப்பவர்களுடன் நீர் செய்துசகாண்ட 
உடன்படிக்றகறேக் காத்து அவர்களுக்குப் தபேன்பு காட்டுகின்றரீ்! நாங்கள் பாவம் 
செய்ததாம்; வழி தவறி நடந்ததாம்; சபால்லாதவர்கைாய் வாழ்ந்து உம்றம எதிர்த்து 
நின்தறாம். உம் கட்டறைகறையும் நீதி சநறிகறையும் றகவிட்தடாம். 
எங்களுறடே அேெர்கள், தறலவர்கள், தந்றதேர்கள், நாட்டிலுள்ை மக்கள் 
அறனவருக்கும் இறறவாக்கினர்கைாகிே உம் ஊழிேர்கள் உமது சபேோல் 
தபெிேதற்கு நாங்கள் செவிசகாடுக்கவில்றல. 

என் தறலவதே! நீதி உமக்கு உரிேது; எமக்தகா இன்று வறே கிறடத்துள்ைது 
அவமானதம. ஏசனனில், யூதாவின் ஆண்களும் எருெதலம்வாழ் மக்களும், 
இஸ்ேதேறலச் ொர்ந்த ோவரும் ஆகிே நாங்கள், உமக்கு எதிோகச் செய்த 
துதோகத்தின் சபாருட்டு, அருகிதலா சதாறலேிதலா உள்ை எல்லா நாடுகளுக்கும் 
உம்மால் இன்றுவறே விேட்டப்பட்டுள்தைாம். 

ஆம், ஆண்டவதே! அவமானதம எங்களுக்கும் எங்கள் அேெர்களுக்கும் 
தறலவர்களுக்கும் தந்றதேர்களுக்கும் கிறடத்துள்ைது. ஏசனனில், நாங்கள் 
உமக்கு எதிோகப் பாவம் செய்ததாம். எங்கள் தறலவரும் கடவுளுமாகிே 
உம்மிடத்தில் இேக்கமும் மன்னிப்பும் உண்டு. நாங்கதைா உம்றம எதிர்த்து 
நின்தறாம். எங்கள் கடவுைாகிே ஆண்டவர் தம் ஊழிேர்கைான இறறவாக்கினர் 
மூலம் தம் திருச்ெட்டங்கறை அைித்து அவற்றின் வழிேில் நடக்குமாறு பணித்தார். 
நாங்கதைா அவேது குேசலாலிறே ஏற்கவில்றல. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 79: 8. 9. 11. 13 (பல்லவி: திபா 103:10a) 
பல்லவி: ஆண்டவதே, எம் பாவங்களுக்கு ஏற்றபடி எம்றம நடத்தாததயும். 

8 எம் மூதாறதேரின் குற்றங்கறை எம்மீது சுமத்தாததயும்! உம் இேக்கம் எமக்கு 
விறேவில் கிறடப்பதாக! நாங்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கின்தறாம். - பல்லவி 
 



9 எங்கள் மீட்போகிே கடவுதை! உமது சபேரின் மாட்ெிறே முன்னிட்டு எங்களுக்கு 
உதவி செய்தருளும்; உமது சபேறே முன்னிட்டு எங்கறை விடுவித்தருளும்; 
எங்கள் பாவங்கறை மன்னித்தருளும். - பல்லவி 
 
11 ெிறறப்பட்தடாரின் சபருமூச்சு உம் திருமுன் வருவதாக! சகாறலத் தீர்ப்புப் 
சபற்தறாறே உம் புேவலிறம காப்பதாக. - பல்லவி 
 
13 அப்சபாழுது உம் மக்களும், உமது தமய்ச்ெலின் மந்றதயுமான நாங்கள் 
என்சறன்றும் உம்றமப் தபாற்றிடுதவாம்! தறலமுறற ததாறும் உமது புகறழ 
எடுத்துறேப்தபாம். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

தோவா 6: 63b, 68b 
ஆண்டவதே, நீர் கூறிே வார்த்றதகள் வாழ்வுதரும் ஆவிறேக் சகாடுக்கின்றன; 
நிறலவாழ்வும் அைிக்கின்றன. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

மன்னியுங்கள்; மன்னிப்புப் சபறுவரீ்கள். 

✠ லூக்கா எழுதிே தூய நற்செய்திேிலிருந்து வாெகம் 6: 36-38 

அக்காலத்தில் 
இதேசு தம் ெீடறே தநாக்கிக் கூறிேது: “உங்கள் தந்றத இேக்கமுள்ைவோய் 

இருப்பதுதபால நீங்களும் இேக்கம் உள்ைவர்கைாய் இருங்கள். பிறர் குற்றவாைிகள் 
எனத் தீர்ப்பைிக்காதீர்கள்; அப்தபாதுதான் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ைாகமாட்டீர்கள். 
மற்றவர்கறைக் கண்டனம் செய்ோதீர்கள்; அப்தபாதுதான் நீங்களும் 
கண்டனத்துக்கு ஆைாக மாட்டீர்கள். மன்னியுங்கள்; மன்னிப்புப் சபறுவரீ்கள். 

சகாடுங்கள்; உங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் ெரிந்து 
விழும்படி நன்றாய் அைந்து உங்கள் மடிேில் தபாடுவார்கள். நீங்கள் எந்த 
அைறவோல் அைக்கிறரீ்கதைா அதத அைறவோல் உங்களுக்கும் அைக்கப்படும்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


