
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - வியாழன் 
முதல் வாசகம் 

மனிதரில் நம்பிக்கை கைப்பபோர் சபிக்ைப்படுைர்; ஆண்டைரில் நம்பிக்கை 
கைப்பபோர் பபறுபபற்ப ோர். 

இக ைோக்ைினர் எபேமியோ நூலிலிருந்து ைோசைம் 17: 5-10 

ஆண்டைர் கூறுைது இதுபை: 
மனிதரில் நம்பிக்கை கைப்பபோரும் ைலுைற்  மனிதரில் தம் ைலிகமகயக் 

ைோண்பபோரும் சபிக்ைப்படுைர். அைர்ைள் போகலநிலத்துப் புதர்ச் பசடிக்கு ஒப்போைர். 
பருை ைோலத்திலும் அைர்ைள் பயனகடயோர்; போகல நிலத்தின் ை ண்ட 
பகுதிைளிலும் யோரும் ைோழோ உைர் நிலத்திலுபம அைர்ைள் குடியிருப்பர். 

ஆண்டைரில் நம்பிக்கை கைப்பபோர் பபறுபபற்ப ோர்; ஆண்டைபே அைர்ைளது 
நம்பிக்கை. அைர்ைள் நீர் அருைில் நடப்பட்ட மேத்துக்கு ஒப்போைர்; அது நீபேோகடகய 
பநோக்ைி பைர் ைிடுைின் து. பைப்பமிகு பநேத்தில் அதற்கு அச்சமில்கல; அதன் 
இகலைள் பசுகமயோய் இருக்கும்; ை ட்சிமிகு ஆண்டிலும் அதற்குக் ைைகல 
இேோது; அது எப்பபோதும் ைனி பைோடுக்கும். 

இதயபம அகனத்திலும் ைஞ்சைம் மிக்ைது; அதகன நலமோக்ை முடியோது. 
அதகன யோர்தோன் புரிந்துபைோள்ைர்? ஆண்டைேோைிய நோபன இதயச் சிந்தகனைகள 
ஆய்பைர்; உள்ளுணர்வுைகளச் பசோதித்து அ ிபைர். ஒவ்பைோருைரின் ைழிைளுக்கும் 
பசயல்ைளின் ைிகளவுக்கும் ஏற் ைோறு நடத்துபைர். 

ஆண்டைரின் அருள்ைோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபோ 1: 1-2. 3. 4,6 (பல்லைி: 40:4a) 
பல்லைி: ஆண்டைர்மீது நம்பிக்கை பைோண்டைபே பபறுபபற் ைர். 

1 நற்பபறு பபற் ைர் யோர்? - அைர் பபோல்லோரின் பசோல்லின்படி நடைோதைர்; 
போைிைளின் தீயைழி நில்லோதைர்; இைழ்ைோரின் குழுைினில் அமேோதைர்; 
2 ஆனோல், அைர் ஆண்டைரின் திருச்சட்டத்தில் மைிழ்ச்சியுறுபைர்; அைேது 
சட்டத்கதப்பற் ி இேவும் பைலும் சிந்திப்பைர். - பல்லைி 
 
3 அைர் நீபேோகடபயோேம் நடப்பட்ட மேம்பபோல் இருப்போர்; பருைைோலத்தில் ைனி 
தந்து, என்றும் பசுகமயோய் இருக்கும் அம்மேத்திற்கு ஒப்போைோர்; தோம் 
பசய்ைதகனத்திலும் பைற் ி பபறுைோர். - பல்லைி 
 



4 ஆனோல், பபோல்லோர் அப்படி இல்கல; அைர்ைள் ைோற்று அடித்துச் பசல்லும் 
பதகேப்பபோல் ஆைர். 
6 பநர்கமயோளரின் பந ிகய ஆண்டைர் ைருத்தில் பைோள்ைோர்; பபோல்லோரின் 
ைழிபயோ அழிகைத் தரும். - பல்லைி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

லூக் 8: 15 
சீரிய நல் உள்ளத்பதோடு ைோர்த்கதகயக் பைட்டு, அகதக் ைோத்து, மன 
உறுதியுடன் பலன் தருபைர் பபறுபபற்ப ோர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இப்பபோழுது இலோசர் ஆறுதல் பபறுைி ோர்; நீபயோ மிகுந்த பைதகனப்படுைி ோய். 

✠ லூக்ைோ எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து ைோசைம் 16: 19-31 

அக்ைோலத்தில் 
இபயசு பரிபசயகே பநோக்ைிக் கூ ியது: “பசல்ைர் ஒருைர் இருந்தோர். அைர் 

ைிகலயுயர்ந்த பமல்லிய பசந்நி  ஆகட அணிந்து, நோள்பதோறும் ைிருந்துண்டு 
இன்புற் ிருந்தோர். இலோசர் என்னும் பபயர் பைோண்ட ஏகழ ஒருைரும் இருந்தோர். 
அைர் உடல் முழுைதும் புண்ணோய் இருந்தது. அைர் அச்பசல்ைருகடய ைடீ்டு 
ைோயில் அருபை ைிடந்தோர். அைர் பசல்ைருகடய பமகசயிலிருந்து ைிழும் 
துண்டுைளோல் தம் பசியோற்  ைிரும்பினோர். நோய்ைள் ைந்து அைர் புண்ைகள நக்கும். 
அந்த ஏகழ இ ந்தோர். ைோனதூதர்ைள் அைகே ஆபிேைோமின் மடியில் பைோண்டு 
பபோய்ச் பசர்த்தோர்ைள். பசல்ைரும் இ ந்தோர். அைர் அடக்ைம் பசய்யப்பட்டோர். 

அைர் போதோளத்தில் ைகதக்ைப்பட்டபபோது அண்ணோந்து போர்த்துத் பதோகலயில் 
ஆபிேைோகமயும் அைேது மடியில் இலோசகேயும் ைண்டோர். அைர், ‘தந்கத 
ஆபிேைோபம, எனக்கு இேங்கும்; இலோசர் தமது ைிேல் நுனிகயத் தண்ணரீில் 
நகனத்து எனது நோகைக் குளிேச் பசய்ய அைகே அனுப்பும். ஏபனனில் இந்தத் 
தீப்பிழம்பில் நோன் மிகுந்த பைதகனப்படுைிப ன்’ என்று உேக்ைக் கூ ினோர். 

அதற்கு ஆபிேைோம், ‘மைபன, நீ உன் ைோழ்நோளில் நலன்ைகளபய பபற் ோய்; அபத 
பைகளயில் இலோசர் இன்னல்ைகளபய அகடந்தோர். அகத நிகனத்துக்பைோள். 
இப்பபோழுது அைர் இங்பை ஆறுதல் பபறுைி ோர்; நீபயோ மிகுந்த 
பைதகனப்படுைி ோய். அன் ியும் எங்ைளுக்கும் உங்ைளுக்கும் இகடபய பபரும் 
பிளவு ஒன்று உள்ளது. ஆகையோல் இங்ைிருந்து ஒருைர் உங்ைளிடம் ைே 
ைிரும்பினோலும் ைடந்து ைே இயலோது. அங்ைிருந்து நீங்ைள் எங்ைளிடம் ைடந்து 
ைேவும் இயலோது’ என் ோர். 



அைர், ‘அப்படியோனோல் தந்கதபய, அைகே என் தந்கத ைடீ்டுக்கு அனுப்புமோறு 
உம்மிடம் பைண்டுைிப ன். எனக்கு ஐந்து சபைோதேர்ைள் உண்டு. அைர்ைளும் 
பைதகன மிகுந்த இந்த இடத்திற்கு ைேோதைோறு அைர் அைர்ைகள எச்சரிக்ைலோபம’ 
என் ோர். அதற்கு ஆபிேைோம், ‘பமோபசயும் இக ைோக்ைினர்ைளும் அைர்ைளுக்கு 
உண்டு. அைர்ைளுக்குச் பசைிசோய்க்ைட்டும்’ என் ோர். அைர், ‘அப்படியல்ல, தந்கத 
ஆபிேைோபம, இ ந்த ஒருைர் அைர்ைளிடம் பபோனோல் அைர்ைள் மனம் மோறுைோர்ைள்’ 
என் ோர். ஆபிேைோம், ‘அைர்ைள் பமோபசக்கும் இக ைோக்ைினருக்கும் பசைி 
சோய்க்ைோைிட்டோல், இ ந்த ஒருைர் உயிர்த்பதழுந்து அைர்ைளிடம் பபோனோலும் நம்ப 
மோட்டோர்ைள்’ என் ோர்.” 

ஆண்டைரின் அருள்ைோக்கு. 


