
தவக்காலம் முதல் வாரம் - செவ்வாய் 

முதல் வாெகம் 

என் வாக்கு என் விருப்பத்தைச் செயல்படுத்தும். 

இதைவாக்கினர் எொயா நூலிலிருந்து வாெகம் 55: 10-11 

ஆண்டவர் கூறுவது: மதையும் பனியும் வானத்ைிலிருந்து இைங்கி 
வருகின்ைன; அதவ நிலத்தை நதனத்து, முதை அரும்பி வைரச் செய்து, 

விதைப்பவனுக்கு விதைதயயும் உண்பவனுக்கு உணதவயும் சகாடுக்காமல், 

அங்குத் ைிரும்பிச் செல்வைில்தல. அவ்வாறை, என் வாயிலிருந்து புைப்பட்டுச் 
செல்லும் வாக்கும் இருக்கும். அது என் விருப்பத்தைச் செயல்படுத்ைி, எைற்காக 
நான் அதை அனுப்பிறனறனா அதை சவற்ைிகரமாக நிதைறவற்ைாமல் 
சவறுதமயாய் என்னிடம் ைிரும்பி வருவைில்தல. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

ைிபா 34: 3-4. 5-6. 15-16. 17-18 (பல்லவி: 17b) 

பல்லவி: நீைிமான்கதை இதைவன் அதனத்துத் துன்பங்கைிலிருந்தும் 
விடுவிக்கின்ைார். 

3 என்னுடன் ஆண்டவதர சபருதமப்படுத்துங்கள்; அவரது சபயதர ஒருமிக்க 
றமன்தமப்படுத்துறவாம். 
4 துதணறவண்டி நான் ஆண்டவதர மன்ைாடிறனன்; அவர் எனக்கு மறுசமாைி 
பகர்ந்ைார்; எல்லா வதகயான அச்ெத்ைினின்றும் அவர் என்தன விடுவித்ைார். 
- பல்லவி 
 

5 அவதர றநாக்கிப் பார்த்றைார் மகிழ்ச்ெியால் மிைிர்ந்ைனர்; அவர்கள் முகம் 
அவமானத்ைிற்கு உள்ைாகவில்தல. 
6 இந்ை ஏதை கூவியதைத்ைான்; ஆண்டவர் அவனுக்குச் செவிொய்த்ைார்; அவர் 
எல்லா சநருக்கடியினின்றும் அவதன விடுவித்துக் காத்ைார். - பல்லவி 
  

15 ஆண்டவர் கண்கள் நீைிமான்கதை றநாக்குகின்ைன; அவர் செவிகள் 
அவர்கைது மன்ைாட்தடக் றகட்கின்ைன. 
16 ஆண்டவரின் முகறமா ைீதமசெய்றவார்க்கு எைிராக இருக்கின்ைது; அவர், 

அவர்கைின் நிதனறவ உலகில் அற்றுப்றபாகச் செய்வார். - பல்லவி 
 

17 நீைிமான்கள் மன்ைாடும்றபாது, ஆண்டவர் செவிொய்க்கின்ைார்; அவர்கதை 
அதனத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்ைார். 
18 உதடந்ை உள்ைத்ைார்க்கு அருகில் ஆண்டவர் இருக்கின்ைார்; தநந்ை 
சநஞ்ெத்ைாதர அவர் காப்பாற்றுகின்ைார். - பல்லவி 
 



நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

மத் 4: 4b 

மனிைர் அப்பத்ைினால் மட்டுமல்ல, மாைாக, கடவுைின் வாய்ச்சொல் 
ஒவ்சவான்ைாலும் வாழ்வர். 

நற்செய்தி வாெகம் 

நீங்கள் இவ்வாறு இதைவனிடம் றவண்டுங்கள். 

✠ மத்றையு எழுைிய தூய நற்செய்ைியிலிருந்து வாெகம் 6: 7-15 

அக்காலத்ைில் 

இறயசு ைம் ெீடதர றநாக்கிக் கூைியது: நீங்கள் இதைவனிடம் 
றவண்டும்சபாழுது பிை இனத்ைவதரப்றபாலப் பிைற்ை றவண்டாம்; மிகுைியான 
சொற்கதை அடுக்கிக்சகாண்றட றபாவைால் ைங்கள் றவண்டுைல் றகட்கப்படும் 
என அவர்கள் நிதனக்கிைார்கள். நீங்கள் அவர்கதைப்றபால் இருக்க றவண்டாம். 
ஏசனனில் நீங்கள் றகட்கும் முன்னறர உங்கள் றைதவதய உங்கள் ைந்தை 
அைிந்ைிருக்கிைார். 

ஆகறவ, நீங்கள் இவ்வாறு இதைவனிடம் றவண்டுங்கள்: 
“விண்ணுலகிலிருக்கிை எங்கள் ைந்தைறய, உமது சபயர் தூயசைனப் 
றபாற்ைப்சபறுக! உமது ஆட்ெி வருக! உமது ைிருவுைம் விண்ணுலகில் 
நிதைறவறுவது றபால மண்ணுலகிலும் நிதைறவறுக! இன்று றைதவயான 
உணதவ எங்களுக்குத் ைாரும். எங்களுக்கு எைிராகக் குற்ைம் செய்றைாதர 
நாங்கள் மன்னித்துள்ைதுறபால எங்கள் குற்ைங்கதை மன்னியும். எங்கதைச் 
றொைதனக்கு உட்படுத்ைாறையும், ைீறயானிடமிருந்து எங்கதை விடுவியும். 
ஆட்ெியும் வல்லதமயும் மாட்ெியும் என்சைன்றும் உமக்றக. ஆசமன்.” 

மற்ை மனிைர் செய்யும் குற்ைங்கதை நீங்கள் மன்னிப்பரீ்கைானால் உங்கள் 
விண்ணகத் ைந்தையும் உங்கதை மன்னிப்பார். மற்ை மனிைதர நீங்கள் 
மன்னிக்காவிடில் உங்கள் ைந்தையும் உங்கள் குற்ைங்கதை மன்னிக்க மாட்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


