
தவக்காலம் முதல் வாரம் - வியாழன் 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரே, உம்மைத் தவிே ரவறு துமையற்ற எனக்கு உதவி செய்யும். 

எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாெகம் எஸ் (கி) 4: 17k-m, r-t 

ொவுக்குரிய துன்பத்தில் துடித்த எஸ்தர் அேெி ஆண்டவரிடம் அமடக்கலம் 
புகுந்தார். இந்நிமலயில் இஸ்ேரயலின் கடவுளாகிய ஆண்டவமே அவர் 
பின்வருைாறு ைன்றாடினார். “என் ஆண்டவரே, நீர் ைட்டுரை எங்கள் ைன்னர். 
ஆதேவற்றவளும் உம்மைத் தவிே ரவறு துமையற்றவளுைாகிய எனக்கு உதவி 
செய்யும்; ஏசனனில், நான் என் உயிமேப் பையம் மவத்துள்ரளன். ஆண்டவரே, 

நீர் எல்லா இனங்களிலிருந்தும் இஸ்ேரயமலத் சதரிந்சதடுத்தீர் என்றும் 
அவர்களின் மூதாமதயர் அமனவரிமடயிலிருந்தும் எங்கள் முன்ரனாமே 
என்சறன்மறக்கும் உம் உரிமைச் சொத்தாகத் சதரிந்சதடுத்தீர் என்றும், நீர் 
அவர்களுக்கு வாக்களித்தமதசயல்லாம் நிமறரவற்றினரீ் என்றும், நான் பிறந்த 
நாள்சதாட்டு என் குலத்தாரும் குடும்பத்தாரும் சொல்லக் ரகட்டிருக்கிரறன். 

ஆண்டவரே, எங்கமள நிமனவுகூரும்; எங்கள் துன்ப ரவமளயில் உம்மைரய 
எங்களுக்கு சவளிப்படுத்தும். சதய்வங்களுக்சகல்லாம் ைன்னரே, அேசுகள் 
அமனத்துக்கும் ஆண்டவரே, எனக்குத் துைிமவத் தாரும். ெிங்கத்துக்குமுன் 
நாவன்மையுடன் ரபசும் வேத்மத எனக்கு வழங்கும்; எங்களுக்கு எதிோகப் 
ரபாரிடுபவமன ைன்னர் சவறுக்கச் செய்யும்; இதனால் அவனும் அவமனச் 
ரெர்ந்தவர்களும் அழியச் செய்யும். 

ஆண்டவரே, உைது மகவன்மையால் எங்கமளக் காப்பாற்றும்; 

ஆதேவற்றவளும் உம்மைத் தவிே ரவறு துமையற்றவளுைாகிய எனக்கு உதவி 
செய்யும். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 138: 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (பல்லவி: 3a) 

பல்லவி: ஆண்டவரே, நான் ைன்றாடிய நாளில் எனக்குச் செவிொய்த்தீர். 

1 ஆண்டவரே! என் முழுைனத்துடன் உைக்கு நன்றி செலுத்துரவன்; சதய்வங்கள் 
முன்னிமலயில் உம்மைப் புகழ்ரவன். 
2a உம் திருக்ரகாவிமல ரநாக்கித் திரும்பி உம்மைத் தாள் பைிரவன். - பல்லவி 
 

2bc உம் ரபேன்மபயும் உண்மைமயயும் முன்னிட்டு உைது சபயருக்கு நன்றி 
செலுத்துரவன்; ஏசனனில், அமனத்திற்கும் ரைலாக உம் சபயமேயும் உம் 
வாக்மகயும் ரைன்மையுறச் செய்துள்ளரீ். 



3 நான் ைன்றாடிய நாளில் எனக்குச் செவிொய்த்தீர்; என் ைனத்திற்கு வலிமை 
அளித்தீர். - பல்லவி 
 

7c உைது வலக் மகயால் என்மனக் காப்பாற்றுகின்றரீ். 
8 நீர் வாக்களித்த அமனத்மதயும் எனக்சகனச் செய்து முடிப்பரீ்; ஆண்டவரே! 
என்றும் உள்ளது உைது ரபேன்பு; உம் மகவிமனப் சபாருமளக் மகவிடாரதயும். 
- பல்லவி 
 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

திபா 51: 10a, 12a 

கடவுரள! தூயரதார் உள்ளத்மத என்னுள்ரள பமடத்தருளும்; உம் ைீட்பின் 
ைகிழ்ச்ெிமய ைீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

ரகட்ரபார் எல்லாரும் சபற்றுக்சகாள்கின்றனர். 

✠ ைத்ரதயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாெகம் 7: 7-12 

அக்காலத்தில் 

இரயசு தம் ெீடமே ரநாக்கிக் கூறியது: ரகளுங்கள், உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கப்படும்; ரதடுங்கள், நீங்கள் கண்டமடவரீ்கள்; தட்டுங்கள், உங்களுக்குத் 
திறக்கப்படும். ஏசனனில், ரகட்ரபார் எல்லாரும் சபற்றுக் சகாள்கின்றனர்; 

ரதடுரவார் கண்டமடகின்றனர்; தட்டுரவாருக்குத் திறக்கப்படும். 
உங்களுள் எவோவது ஒருவர் அப்பத்மதக் ரகட்கும் தம் பிள்மளக்குக் 

கல்மலக் சகாடுப்பாோ? அல்லது, பிள்மள ைீன் ரகட்டால் பாம்மபக் 
சகாடுப்பாோ? தீரயார்களாகிய நீங்கரள உங்கள் பிள்மளகளுக்கு நற்சகாமடகள் 
அளிக்க அறிந்திருக்கிறரீ்கள். அப்படியானால் விண்ணுலகில் உள்ள உங்கள் 
தந்மத தம்ைிடம் ரகட்ரபாருக்கு இன்னும் ைிகுதியாக நன்மைகள் அளிப்பார் 
அல்லவா! 

ஆமகயால் பிறர் உங்களுக்குச் செய்யரவண்டும் என விரும்புகிறவற்மற 
எல்லாம் நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள். இமறவாக்குகளும் 
திருச்ெட்டமும் கூறுவது இதுரவ. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


