
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

இழிவான சாவுக்கு அவர்களைத் தீர்ப்பிடுவவாம். 

சாலவ ானின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1a, 12-22 

இளைப்பற்ைில்லாதவர்கள் தவைாகக் கணித்து உள்ைத்தில் பின்வரு ாறு 
சசால்லிக்சகாண்டார்கள்: ‘நீதி ான்களைத் தாக்கப் பதுங்கியிருப்வபாம்; ஏசனனில் 
அவர்கள் ந க்குத் சதால்ளலயாய் இருக்கிைார்கள்; நம் சசயல்களை 
எதிர்க்கிைார்கள்; திருச்சட்டத்திற்கு எதிரான பாவங்களுக்காக நம்ள க் 
கண்டிக்கிைார்கள்; நற்பயிற்சிளய  ீைிய குற்ைங்களை நம் ீது சு த்துகிைார்கள். 
கடவுளைப் பற்ைிய அைிவு தங்களுக்கு உண்டு என அவர்கள் பளைசாற்றுகிைார்கள்; 
ஆண்டவரின் பிள்ளைகள் எனத் தங்களை அளழத்துக்சகாள்கிைார்கள். 

அவர்கைது நடத்ளதவய நம் எண்ணங்களைக் கண்டிக்கிைது; அவர்களைப் 
பார்ப்பவத ந க்குத் துயர ாய் உள்ைது. அவர்கைது வாழ்க்ளக  ற்ைவர் 
வாழ்க்ளகயினின்று வவறுபட்டது; அவர்களுளடய வழிமுளைகள்  ாறுபட்டளவ. 
இழிந்வதார் என நம்ள  அவர்கள் எண்ணுகிைார்கள்; தூய்ள யற்ை 
சபாருைினின்று ஒதுங்கிச் சசல்வதுவபால நம்முளடய வழிகைினின்று விலகிச் 
சசல்கிைார்கள்; நீதி ான்கைின் முடிவு  கிழ்ச்சிக்குரியது எனக் கருதுகிைார்கள்; 
கடவுள் தம் தந்ளத எனப் சபருள  பாராட்டுகிைார்கள். 

அவர்களுளடய சசாற்கள் உண்ள யா எனக் கண்டைிவவாம்; முடிவில் 
அவர்களுக்கு என்ன நிகழும் என ஆய்ந்தைிவவாம். நீதி ான்கள் கடவுைின்  க்கள் 
என்ைால், அவர் அவர்களுக்கு உதவி சசய்வார்; பளகவரிட ிருந்து அவர்களை 
விடுவிப்பார். அவர்கைது கனிவிளனக் கண்டுசகாள்ைவும், சபாறுள ளய 
ஆய்ந்தைியவும், வளசச ாழி கூைியும் துன்புறுத்தியும் அவர்களைச் 
வசாதித்தைிவவாம். இழிவான சாவுக்கு அவர்களைத் தீர்ப்பிடுவவாம்; ஏசனனில் 
தங்கள் வாய்ச ாழிப்படி அவர்கள் பாதுகாப்புப் சபறுவார்கள்.’ 

இளைப்பற்று இல்லாதவர்கள் இவ்வாறு எண்ணி சநைி தவைிச் சசன்ைார்கள். 
அவர்கைின் தீசயாழுக்கவ  அவர்களைப் பார்ளவயற்வைார் ஆக்கிவிட்டது. 
அவர்கள் கடவுைின்  ளைவான திட்டங்களை அைிய வில்ளல; தூய வாழ்வுக்குக் 
ளகம் ாறு உண்டு என்று நம்பவில்ளல;  ாசற்ைவர்களுக்குப் பரிசு கிளடக்கும் 
என்று உய்த்துணரவில்ளல. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 34: 16-17. 18-19. 20,22 (பல்லவி: 18a) 
பல்லவி: உளடந்த உள்ைத்தார்க்கு அருகில் ஆண்டவர் இருக்கின்ைார். 



16 ஆண்டவரின் முகவ ா தீள சசய்வவார்க்கு எதிராக இருக்கின்ைது; அவர், 
அவர்கைின் நிளனவவ உலகில் அற்றுப்வபாகச் சசய்வார். 
17 நீதி ான்கள்  ன்ைாடும்வபாது, ஆண்டவர் சசவிசாய்க்கின்ைார்; அவர்களை 
அளனத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்ைார். - பல்லவி 
 
18 உளடந்த உள்ைத்தார்க்கு அருகில் ஆண்டவர் இருக்கின்ைார்; ளநந்த 
சநஞ்சத்தாளர அவர் காப்பாற்றுகின்ைார். 
19 வநர்ள யாைருக்கு வநரிடும் தீங்குகள் பல; அளவ அளனத்தினின்றும் 
ஆண்டவர் அவர்களை விடுவிக்கின்ைார். - பல்லவி 
 
20 அவர்கைின் எலும்புகளை எல்லாம் அவர் பாதுகாக்கின்ைார்; அவற்றுள் ஒன்றும் 
முைிபடாது. 
22 ஆண்டவர் தம் ஊழியரின் உயிளர  ீட்கின்ைார்; அவரிடம் அளடக்கலம் புகும் 
எவரும் தண்டளன அளடயார். - பல்லவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

 த் 4: 4b 
' னிதர் அப்பத்தினால்  ட்டு ல்ல,  ாைாக, கடவுைின் வாய்ச்சசால் 
ஒவ்சவான்ைாலும் வாழ்வர்.' 

நற்வசய்தி வாசகம் 

இவயசுளவப் பிடிக்க முயன்ைார்கள். எனினும் அவருளடய வநரம் இன்னும் 
வரவில்ளல. 

✠ வயாவான் எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 2, 10, 25-30 

அக்காலத்தில் 
இவயசு கலிவலயாவில் நட ாடிவந்தார். யூதர்கள் அவளரக் சகால்ல வழி 

வதடிக்சகாண்டிருந்ததால் அவர் யூவதயாவில் நட ாட விரும்பவில்ளல. 
யூதர்கைின் கூடார விழா அண்ள யில் நிகழவிருந்தது. தம் சவகாதரர்கள் 

திருவிழாவிற்குப் வபானபின் இவயசுவும் சசன்ைார். ஆனால் அவர் 
சவைிப்பளடயாக அன்ைி  ளைவாகச் சசன்ைார். 

எருசவலம் நகரத்தவர் சிலர், “இவளரத்தாவன சகால்லத் வதடுகிைார்கள்? இவதா! 
இங்வக இவர் சவைிப்பளடயாய்ப் வபசிக்சகாண்டிருக்கிைாவர! யாரும் இவரிடம் 
எதுவும் சசால்லவில்ளலவய! ஒருவவளை இவவர ச சியா என்று தளலவர்கள் 
உண்ள யாகவவ உணர்ந்து சகாண்டார்கவைா? ஆனால் ச சியா எங்கிருந்து 
வருவார் என்பது யாருக்கும் சதரியா ல் அல்லவா இருக்கும்! இவர் எங்கிருந்து 
வருகிைார் என்பது ந க்குத் சதரியுவ ” என்று வபசிக்சகாண்டனர். ஆகவவ 
வகாவிலில் கற்பித்துக் சகண்டிருந்தவபாது இவயசு உரத்த குரலில், “நான் யார்? 
நான் எங்கிருந்து வந்வதன் என்பளவ உங்களுக்குத் சதரியும். ஆயினும் நானாக 



வரவில்ளல. என்ளன அனுப்பியவர் உண்ள யானவர். அவளர உங்களுக்குத் 
சதரியாது. எனக்கு அவளரத் சதரியும். நான் அவரிட ிருந்து வருகிவைன். என்ளன 
அனுப்பியவரும் அவவர” என்ைார். 

இளதக் வகட்ட அவர்கள் இவயசுளவப் பிடிக்க முயன்ைார்கள். எனினும் 
அவருளடய வநரம் இன்னும் வராததால் யாரும் அவளரத் சதாடவில்ளல. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


