
தவக்காலம் முதல் வாரம் - திங்கள் 
முதல் வாசகம் 

உனக்கு அடுத்து வாழ்வவார்க்கு வேர்மையுடன் ேீதி வழங்கு. 

வேவியர் நூேிேிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18 

ஆண்டவர் வைாவசயிடம் கூறியது: 
ேீ இஸ்ரவயல் ைக்களிடம் கூறவவண்டியது: தூவயாராய் இருங்கள். ஏனனனில் 

உங்கள் கடவுளும் ஆண்டவருைாகிய ோன் தூயவர்! 
களவு னசய்யாைலும், ன ாய் னசால்ோைலும் ஒருவமர ஒருவர் 

வஞ்சியாைலும், என் ன யரால் ன ாய்யாமையிட்டு, உங்கள் கடவுளின் 
ன யருக்கு இழுக்கு ஏற் டுத்தாைலும் இருங்கள். ோன் ஆண்டவர்! 
அடுத்திருப் வமர ஒடுக்கவவா அவருக்குரியமதக் னகாள்மளயிடவவா 
வவண்டாம்; வவமேயாளின் கூேி விடியும்வமர உன்னிடம் இருத்தல் ஆகாது. 
காது வகளாவதாமரச் ச ிக்காவத!  ார்மவயற்வறாமர இடறச் னசய்யாவத! உன் 
கடவுளுக்கு அஞ்சி ேட. ோன் ஆண்டவர்! 

தீர்ப் ிடுமகயில், அேீதி இமழக்காவத. சிறிவயார் ன ரிவயார் என முகம் 
 ாராது, உனக்கு அடுத்து வாழ்வவார்க்கு வேர்மையுடன் ேீதி வழங்கு. உன் 
இனத்தாருக்குள் புறங்கூறித் திரியாவத. உனக்கு அடுத்து வாழ் வரின் குருதிப் 
 ழிக்குக் காரைம் ஆகாவத! ோன் ஆண்டவர்! 

உன் சவகாதரமர உன் உள்ளத்தில்  மகக்காவத! உனக்கு அடுத்தவர்  ாவம் 
னசய்யாத டி அவமரக் கடிந்துனகாள்.  ழிக்குப்  ழினயன உன் இனத்தார்வைல் 
காழ்ப்புக் னகாள்ளாவத. உன்ைீது ேீ அன்புகூர்வதுவ ால் உனக்கு அடுத்திருப் வர் 
ைீதும் அன்பு கூர்வாயாக! ோன் ஆண்டவர்! 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

தி ா 19: 7. 8. 9. 14 ( ல்ேவி: வயாவா 6:63b) 
 ல்ேவி: ஆண்டவருமடய வார்த்மதகள் வாழ்வு தரும் ஆவிமயக் 
னகாடுக்கின்றன. 

7 ஆண்டவரின் திருச்சட்டம் ேிமறவானது; அது புத்துயிர் அளிக்கின்றது. 
ஆண்டவரின் ஒழுங்குமுமற ேம் த்தக்கது; எளியவருக்கு அது ஞானம் 
அளிக்கின்றது. -  ல்ேவி 
 
8 ஆண்டவரின் ேியைங்கள் சரியானமவ; அமவ இதயத்மத ைகிழ்விக்கின்றன. 
ஆண்டவரின் கட்டமளகள் ஒளிையைானமவ; அமவ கண்கமள 
ஒளிர்விக்கின்றன. -  ல்ேவி 
 



9 ஆண்டவமரப்  ற்றிய அச்சம் தூயது; அது எந்ோளும் ேிமேத்திருக்கும். 
ஆண்டவரின் ேீதினேறிகள் உண்மையானமவ; அமவ முற்றிலும் ேீதியானமவ. 
-  ல்ேவி 
 
14 என் கற் ாமறயும் ைீட் ருைான ஆண்டவவர! என் வாயின் னசாற்கள் உைக்கு 
ஏற்றமவயாய் இருக்கட்டும்; என் உள்ளத்தின் எண்ைங்கள் உைக்கு 
உகந்தமவயாய் இருக்கட்டும். -  ல்ேவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

2 னகாரி 6: 2b 
இதுவவ தகுந்த காேம்! இன்வற ைீட்பு ோள்! 

நற்சசய்தி வாசகம் 

ைிகச் சிறிவயாராகிய என் சவகாதரர் சவகாதரிகளுள் ஒருவருக்கு ேீங்கள் 
னசய்தனதல்ோம் எனக்வக னசய்தீர்கள். 

✠ ைத்வதயு எழுதிய தூய ேற்னசய்தியிேிருந்து வாசகம் 25: 31-46 

அக்காேத்தில் 
இவயசு தம் சீடர்கமள வோக்கிக் கூறியது: “வானதூதர் அமனவரும் புமடசூழ 

ைானிடைகன் ைாட்சியுடன் வரும்வ ாது தம் ைாட்சிைிகு அரியமையில் 
வறீ்றிருப் ார். எல்ோ ைக்களினத்தாரும் அவர் முன்னிமேயில் ஒன்று 
கூட்டப் டுவர். ஓர் ஆயர் னசம்ைறியாடுகமளயும் னவள்ளாடுகமளயும் 
னவவ்வவறாகப்  ிரித்துச் னசம்ைறியாடுகமள வேப் க்கத்திலும் னவள்ளாடுகமள 
இடப் க்கத்திலும் ேிறுத்துவதுவ ால் அம்ைக்கமள அவர் னவவ்வவறாகப்  ிரித்து 
ேிறுத்துவார். 

 ின்பு அரியமையில் வறீ்றிருக்கும் அரசர் தம் வேப் க்கத்தில் உள்வளாமரப் 
 ார்த்து, ‘என் தந்மதயிடைிருந்து ஆசி ன ற்றவர்கவள, வாருங்கள்; உேகம் 
வதான்றியது முதல் உங்களுக்காக ஏற் ாடு னசய்யப் ட்டிருக்கும் ஆட்சிமய 
உரிமைப்வ றாகப் ன ற்றுக் னகாள்ளுங்கள். ஏனனனில் ோன்  சியாய் இருந்வதன், 
ேீங்கள் உைவு னகாடுத்தீர்கள்; தாகைாய் இருந்வதன், என் தாகத்மதத் 
தைித்தீர்கள்; அன்னியனாக இருந்வதன், என்மன ஏற்றுக்னகாண்டீர்கள்; ோன் 
ஆமடயின்றி இருந்வதன், ேீங்கள் எனக்கு ஆமட அைிவித்தீர்கள்; 
வோயுற்றிருந்வதன், என்மனக் கவனித்துக்னகாண்டீர்கள்; சிமறயில் இருந்வதன், 
என்மனத் வதடி வந்தீர்கள்’ என் ார். 

அதற்கு வேர்மையாளர்கள் ‘ஆண்டவவர, எப்ன ாழுது உம்மைப் 
 சியுள்ளவராகக் கண்டு உைவளித்வதாம், அல்ேது தாகமுள்ளவராகக் கண்டு 
உைது தாகத்மதத் தைித்வதாம்? எப்ன ாழுது உம்மை அன்னியராகக் கண்டு 
ஏற்றுக்னகாண்வடாம்? அல்ேது ஆமட இல்ோதவராகக் கண்டு ஆமட 
அைிவித்வதாம்? எப்ன ாழுது வோயுற்றவராக அல்ேது சிமறயில் இருக்கக் 



கண்டு உம்மைத் வதடி வந்வதாம்?’ என்று வகட் ார்கள். அதற்கு அரசர், ‘ைிகச் 
சிறிவயாராகிய என் சவகாதரர் சவகாதரிகளுள் ஒருவருக்கு ேீங்கள் 
னசய்தமதனயல்ோம் எனக்வக னசய்தீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் 
னசால்லுகிவறன்’ எனப்  திேளிப் ார். 

 ின்பு இடப் க்கத்தில் உள்வளாமரப்  ார்த்து, ‘ச ிக்கப் ட்டவர்கவள, 
என்னிடைிருந்து அகன்று வ ாங்கள். அேமகக்கும் அதன் தூதருக்கும் ஏற் ாடு 
னசய்யப் ட்டிருக்கிற என்றும் அமையாத னேருப்புக்குள் னசல்லுங்கள். 
ஏனனனில் ோன்  சியாய் இருந்வதன், ேீங்கள் எனக்கு உைவு னகாடுக்கவில்மே; 
தாகைாயிருந்வதன், என் தாகத்மதத் தைிக்கவில்மே. ோன் அன்னியனாய் 
இருந்வதன், ேீங்கள் என்மன ஏற்றுக்னகாள்ளவில்மே. ஆமடயின்றி இருந்வதன், 
ேீங்கள் எனக்கு ஆமட அளிக்கவில்மே. வோயுற்றிருந்வதன், சிமறயிேிருந்வதன், 
என்மனக் கவனித்துக்னகாள்ளவில்மே’ என் ார். 

அதற்கு அவர்கள், ‘ஆண்டவவர, எப்ன ாழுது ேீர்  சியாகவவா, தாகைாகவவா, 
அன்னியராகவவா, ஆமடயின்றிவயா, வோயுற்வறா, சிமறயிவோ இருக்கக் கண்டு 
உைக்குத் னதாண்டு னசய்யாதிருந்வதாம்?’ எனக் வகட் ார்கள். அப்ன ாழுது அவர், 
‘ைிகச் சிறிவயாராகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு ேீங்கள் எமதனயல்ோம் 
னசய்யவில்மேவயா அமத எனக்கும் னசய்யவில்மே என உறுதியாக 
உங்களுக்குச் னசால்லுகிவறன்’ எனப்  திேளிப் ார். 

இவர்கள் முடிவில்ோத் தண்டமன அமடயவும் வேர்மையாளர்கள் 
ேிமேவாழ்வு ன றவும் னசல்வார்கள்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


