
தவக்காலம் முதல் வாரம் - புதன் 

முதல் வாசகம் 

நினிவே மக்கள் தங்கள் தீய ேழிகளை ேிட்டு ேிலகினார்கள். 

இளைோக்கினர் வயானா நூலிலிருந்து ோசகம் 3: 1-10 

இரண்டாம் முளையாக வயானாவுக்கு ஆண்டேரின் ோக்கு அருைப்பட்டது. 
அேர், “நீ புைப்பட்டு நினிவே மாநகருக்குப் வபாய், நான் உன்னிடம் சசால்லும் 
சசய்திளய அங்குள்வைாருக்கு அைிேி” என்ைார். அவ்ோவை வயானா புைப்பட்டு 
ஆண்டேரது கட்டளைப்படி நினிவேக்குச் சசன்ைார். நினிவே ஒரு மாசபரும் 
நகர். அளதக் கடக்க மூன்று நாள் ஆகும். வயானா நகருக்குள் சசன்று, ஒரு நாள் 
முழுதும் நடந்த பின், உரத்தகுரலில், “இன்னும் நாற்பது நாைில் நினிவே 
அழிக்கப்படும்” என்று அைிேித்தார். 

நினிவே நகர மக்கள் கடவுைின் சசய்திளய நம்பி, எல்லாரும் வநான்பிருக்க 
முடிவு சசய்தார்கள். சபரிவயார் சிைிவயார் அளனேரும் சாக்கு உளட 
உடுத்திக்சகாண்டனர். இந்தச் சசய்தி நினிவே அரசனுக்கு எட்டியது. அேன் தன் 
அரியளைளய ேிட்டிைங்கி, அரச உளடளயக் களைந்துேிட்டு, சாக்கு உளட 
உடுத்திக்சகாண்டு, சாம்பல் மீது உட்கார்ந்தான். வமலும் அேன் ஓர் ஆளை 
பிைப்பித்து, அளத நினிவே முழுதும் பளைசாற்ைச் சசய்தான். “இதனால் அரசரும் 
அரச அளேயினரும் மக்கள் அளனேருக்கும் அைிேிப்பதாேது: எந்த மனிதரும் 
உைளேச் சுளேத்துக்கூடப் பார்க்கக்கூடாது. ஆடு, மாடு முதலிய 
ேிலங்குகளும் தீனி தின்னவோ தண்ைரீ் குடிக்கவோ கூடாது. மனிதரும் 
ேிலங்குகளும் சாக்கு உளட உடுத்திக்சகாண்டிருக்க வேண்டும். 
ஒவ்சோருேரும் கடவுளை வநாக்கி மன்ைாட வேண்டும்; தம் தீய ேழிகளையும், 

தாம் சசய்துேரும் சகாடுஞ்சசயல்களையும் ேிட்சடாழிக்க வேண்டும். இவ்ோறு 
சசய்தால், கடவுள் ஒருவேளை தம் மனத்ளத மாற்ைிக்சகாள்ோர்; அேரது 
கடுஞ்சினமும் தைியும்; நமக்கு அழிவு ேராது.” 

கடவுள் அேர்கள் சசய்தது அளனத்ளதயும் பார்த்தார். அேர்கள் தீய 
ேழிகைினின்று ேிலகியளத அேர் கண்டு, தம் மனத்ளத மாற்ைிக் சகாண்டார்; 

தாம் அேர்கள்மீது அனுப்புேதாகச் சசால்லியிருந்த தண்டளனளய 
அனுப்பேில்ளல. 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 51: 1-2. 10-11. 16-17 (பல்லேி: 17b) 

பல்லேி: சநாறுங்கிய உள்ைத்ளத இளைோ, நீர் அேமதிப்பதில்ளல. 

1 கடவுவை! உமது வபரன்புக்வகற்ப எனக்கு இரங்கும்; உமது அைேற்ை 
இரக்கத்திற்வகற்ப என் குற்ைங்களைத் துளடத்தருளும். 



2 என் தீேிளன முற்ைிலும் நீங்கும்படி என்ளனக் கழுேியருளும்; என் பாேம் 
அற்றுப்வபாகும்படி என்ளனத் தூய்ளமப்படுத்தியருளும். - பல்லேி 
 

10 கடவுவை! தூயவதார் உள்ைத்ளத என்னுள்வை பளடத்தருளும்; உறுதிதரும் 
ஆேிளய, புதுப்பிக்கும் ஆேிளய, என்னுள்வை உருோக்கியருளும். 
11 உமது முன்னிளலயிலிருந்து என்ளனத் தள்ைிேிடாவதயும்; உமது தூய 
ஆேிளய என்னிடமிருந்து எடுத்துேிடாவதயும். - பல்லேி 
 

16 ஏசனனில், பலியினால் உம்ளம மகிழ்ேிக்க முடியாது; நான் எரிபலி 
சசலுத்தினாலும் நீர் அதில் நாட்டங்சகாள்ேதில்ளல. 
17 கடவுளுக்வகற்ை பலி சநாறுங்கிய சநஞ்சவம; கடவுவை! சநாறுங்கிய, 

குற்ைமுைர்ந்த உள்ைத்ளத நீர் அேமதிப்பதில்ளல. - பல்லேி 
 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

வயாவே 2: 12-13 

இப்சபாழுதாேது உங்கள் முழு இதயத்வதாடு என்னிடம் திரும்பி ோருங்கள். 
ஏசனனில் நாம் அருள் நிளைந்தேர், இரக்கம் மிக்கேர், என்கிைார் ஆண்டேர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இத்தீய தளலமுளையினர்க்கு வயானாேின் அளடயாைத்ளதத் தேிர வேறு 
அளடயாைம் எதுவும் சகாடுக்கப்படமாட்டாது. 

✠ லூக்கா எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து ோசகம் 11: 29-32 

அக்காலத்தில் 

மக்கள் ேந்து கூடக்கூட இவயசு கூைியது: இந்தத் தீய தளலமுளையினர் 
அளடயாைம் வகட்கின்ைனர். இேர்களுக்கு வயானாேின் அளடயாைத்ளதத் தேிர 
வேறு அளடயாைம் எதுவும் சகாடுக்கப்படமாட்டாது. வயானா நினிவே 
மக்களுக்கு அளடயாைமாய் இருந்தளதப் வபான்று மானிடமகனும் இந்தத் 
தளலமுளையினருக்கு அளடயாைமாய் இருப்பார். 

தீர்ப்பு நாைில் சதன்னாட்டு அரசி இத்தளலமுளையினவராடு எழுந்து 
இேர்களைக் கண்டனம் சசய்ோர். ஏசனனில் அேர் சாலவமானின் ஞானத்ளதக் 
வகட்க உலகின் களடக்வகாடியிலிருந்து ேந்தேர். ஆனால் இங்கிருப்பேர் 
சாலவமானிலும் சபரியேர் அல்லோ! 

தீர்ப்பு நாைில் நினிவே மக்கள் இத்தளலமுளையினவராடு எழுந்து 
இேர்களைக் கண்டனம் சசய்ோர்கள். ஏசனனில் வயானா அைிேித்த 
சசய்திளயக் வகட்டு அேர்கள் மனம் மாைியேர்கள். ஆனால் இங்கிருப்பேர் 
வயானாளேேிடப் சபரியேர் அல்லோ! 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 


