
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - புதன் 
முதல் வாசகம் 

வாருங்கள், எரேமியா மீது குற்றம் சாட்டுரவாம். 

இறறவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20 

யூதா நாட்டினரும் எருசரலம்வாழ் மக்களும் “வாருங்கள், எரேமியாவுக்கு 
எதிோகச் சூழ்ச்சி சசய்ரவாம். குருக்களிடமிருந்து சட்டமும், ஞானிகளிடமிருந்து 
அறிவுறேயும், இறறவாக்கினரிடமிருந்து இறறவாக்கும் எடுபடாது. எனரவ 
அவர்மீது குற்றம் சாட்டுரவாம். அவர் சசால்வறதக் ரகட்கரவண்டாம்” என்றனர். 

ஆண்டவரே, என்றனக் கவனியும்; என் எதிரிகள் சசால்வறதக் ரகளும். 
நன்றமக்குக் றகம்மாறு தீறமயா? என் உயிறேப் ரபாக்கக் குழி 
பறித்திருக்கின்றார்கள்; அவர்கள்ரமல் உமக்கிருந்த சினத்றதப் ரபாக்குவதற்காக 
அவர்கறளக் குறித்து நல்லறத எடுத்துச் சசால்வதற்கு நான் உம்முன் வந்து 
நின்றறத நிறனவுகூரும். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 31: 4-5. 13. 14-15 (பல்லவி: 16b) 
பல்லவி: ஆண்டவரே, உமது ரபேன்பால் என்றன விடுவித்தருளும். 

4 அவர்கள் எனக்சகன விரித்து றவத்துள்ள வறலயிலிருந்து என்றன 
விடுவித்தருளும்; ஏசனனில், நீரே எனக்கு அறடக்கலம். 
5 உமது றகயில் என் உயிறே ஒப்பறடக்கின்ரறன்; வாக்குப் பிறழாத 
இறறவனாகிய ஆண்டவரே, நீர் என்றன மீட்டருளினரீ். - பல்லவி 
 
13 பலர் என்மீது பழிசுமத்தியது என் காதில் விழுந்தது; எப்பக்கமும் ரபேச்சம் 
சூழ்ந்தது. அவர்கள் ஒன்றுகூடி எனக்சகதிோய்ச் சூழ்ச்சி சசய்தார்கள்; என் உயிறேப் 
பறிக்கத் திட்டம் தீட்டினார்கள். - பல்லவி 
 
14 ஆண்டவரே, நான் உம்மீது நம்பிக்றக றவத்துள்ரளன்; ‘நீரே என் கடவுள்’ என்று 
சசான்ரனன். 
15 என் வாழ்வின் ஒவ்சவாரு கட்டமும் உமது றகயில் உள்ளது; என் எதிரிகளின் 
றகயினின்றும், என்றனத் துன்புறுத்துரவாரின் றகயினின்றும் என்றன 
விடுவித்தருளும். - பல்லவி 
 



நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

ரயாவா 8: 12b 
'உலகின் ஒளி நாரன; என்றனப் பின்சதாடர்பவர் வாழ்வுக்கு வழி காட்டும் 
ஒளிறயக் சகாண்டிருப்பார்,’ என்கிறார் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

அவருக்கு மேண தண்டறன விதிப்பார்கள். 

✠ மத்ரதயு எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28 

அக்காலத்தில் 
இரயசு எருசரலறம ரநாக்கிச் சசல்லும் வழியில் பன்னிரு சீடறேயும் தனிரய 

அறழத்து, “இப்சபாழுது நாம் எருசரலமுக்குச் சசல்கிரறாம். மானிடமகன் 
தறலறமக் குருக்களிடமும், மறறநூல் அறிஞர்களிடமும் ஒப்புவிக்கப்படுவார். 
அவர்கள் அவருக்கு மேண தண்டறன விதிப்பார்கள். அவர்கள் அவறே ஏளனம் 
சசய்து, சாட்றடயால் அடித்து, சிலுறவயில் அறறயும்படி பிற இனத்தவரிடம் 
ஒப்புவிப்பார்கள். ஆனால் அவர் மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்படுவார்” என்று 
அவர்களிடம் கூறினார். 

பின்பு சசபரதயுவின் மறனவி தம் மக்கரளாடு ஒரு ரவண்டுரகாள் 
விடுக்குமாறு இரயசுவிடம் வந்து பணிந்து நின்றார். “உமக்கு என்ன ரவண்டும்?” 
என்று இரயசு அவரிடம் ரகட்டார். அவர், “நீர் ஆட்சி புரியும்ரபாது என் மக்களாகிய 
இவர்கள் இருவருள் ஒருவன் உமது அரியறணயின் வலப்புறமும் இன்சனாருவன் 
இடப்புறமும் அமேச் சசய்யும்” என்று ரவண்டினார். அதற்கு இரயசு, “நீங்கள் என்ன 
ரகட்கிறரீ்கள் என உங்களுக்குத் சதரியவில்றல. நான் குடிக்கப்ரபாகும் துன்பக் 
கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா?” என்று ரகட்டார். அவர்கள் “எங்களால் 
இயலும்” என்றார்கள். அவர் அவர்கறள ரநாக்கி, “ஆம், என் கிண்ணத்தில் நீங்கள் 
குடிப்பரீ்கள். ஆனால் என் வலப்புறத்திலும் இடப்புறத்திலும் அமரும்படி 
அருளுவரதா எனது சசயல் அல்ல; மாறாக அவ்விடங்கறள என் தந்றத யாருக்கு 
ஏற்பாடு சசய்திருக்கிறாரோ அவர்களுக்ரக அறவ அருளப்படும்” என்றார். 

இறதக் ரகட்டுக்சகாண்டிருந்த பத்துப்ரபரும் அச்சரகாதேர் இருவர்மீதும் ரகாபங் 
சகாண்டனர். இரயசு அவர்கறள வேவறழத்து, “பிற இனத்தவரின் தறலவர்கள் 
மக்கறள அடக்கி ஆளுகிறார்கள். உயர்குடிமக்கள் அவர்கள்மீது தங்கள் 
அதிகாேத்றதக் காட்டுகிறார்கள்; இறத நீங்கள் அறிவரீ்கள். உங்களிறடரய அப்படி 
இருக்கக்கூடாது. உங்களுள் சபரியவோக இருக்க விரும்புகிறவர் உங்கள் 
சதாண்டோய் இருக்கட்டும். உங்களுள் முதன்றமயானவோக இருக்க 
விரும்புகிறவர் உங்களுக்குப் பணியாளோக இருக்கட்டும். 



இவ்வாரற மானிடமகனும் சதாண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல, சதாண்டு 
ஆற்றுவதற்கும் பலருறடய மீட்புக்கு ஈடாகத் தம் உயிறேக் சகாடுப்பதற்கும் 
வந்தார்” என்று கூறினார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


