
தவக்காலம் முதல் வாரம் - வவள்ளி 
முதல் வாசகம் 

தீயவரின் சாவவயா நான் விரும்புகிறேன்? அவர்கள் தம் வழிகளினின்று திரும்பி 
வாழறவண்டும் என்பதன்றோ என் விருப்பம்? 

இவேவாக்கினர் எறசக்கிறயல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28 

ஆண்டவர் கூறுவது: 
தீயவற ா தாம் சசய்த பாவங்கள் அவனத்வதயும் விட்டு மனம் மாேி, என் 

நியமங்கள் அவனத்வதயும் வகக்சகாண்டு, நீதிவயயும் றநர்வமவயயும் 
கவடப்பிடித்தால் அவர்கள் வாழ்வது உறுதி, அவர்கள் சாகார். அவர்கள் இவழத்த 
தவறுகள் அவனத்தும் அவர்களுக்சகதி ாக நிவனக்கப்பட மாட்டா. அவர்கள் 
கவடப்பிடித்த றநர்வமயின் சபாருட்டு அவர்கள் வாழ்வர். உண்வமயில், 
சபால்லாரின் சாவவயா நான் விரும்புகிறேன்? அவர்கள் தம் வழிகளினின்று 
திரும்பி வாழ றவண்டும் என்பதன்றோ என் விருப்பம்? என்கிோர் தவலவ ாகிய 
ஆண்டவர். 

றநரியவர் தம் றநரிய நடத்வதயினின்று விலகி, தவேிவழத்து, சபால்லாவ ப் 
றபால் சவறுக்கத்தக்கவற்வே எல்லாம் சசய்தால், அவர்கள் வாழ்வற ா? அவர்கள் 
கவடப்பிடித்த றநர்வமயானது எதுவும் நிவனக்கப்படமாட்டாது. அவர்கள் இவழத்த 
துற ாகத்தின் சபாருட்டும் சசய்த பாவத்தின் சபாருட்டும் அவர்கள் சாவர். 
ஆயினும், ‘தவலவரின் வழி சசம்வமயானதாக இல்வல’ என்று நீங்கள் 
சசால்கிேரீ்கள். இஸ் றயல் வடீ்டாற ! றகளுங்கள். என் வழியா றநர்வமயற்ேது? 
உங்கள் வழிகள் அன்றோ றநர்வமயற்ேவவ! 

றநரியவர் தம் றநரிய நடத்வதயினின்று விலகி, தவேிவழத்தால், அவர்கள் தாம் 
இவழத்த தவற்ேின் சபாருட்டுச் சாவர். சபால்லார் தாம் சசய்த சபால்லாப்பினின்று 
விலகி, நீதிவயயும் றநர்வமவயயும் கவடப்பிடித்தால் தம் உயிவ  அவர்கள் 
காத்துக்சகாள்வர். அவர்கள் உண்வமவயக் கண்டுணர்ந்து, தாம் சசய்த குற்ேங்கள் 
அவனத்தினின்றும் விலகிவிட்டால், அவர்கள் வாழ்வது உறுதி; அவர்கள் 
சாகமாட்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 130: 1-2. 3-4. 5-6ac. 7-8 (பல்லவி: 3) 
பல்லவி: நீர் எம் குற்ேங்கவள மனத்தில் சகாண்டிருந்தால், யார்தான் நிவலத்து 
நிற்கமுடியும்? 



1 ஆண்டவற ! ஆழ்ந்த துய த்தில் இருக்கும் நான் உம்வம றநாக்கி 
மன்ோடுகிறேன்; 
2 ஆண்டவற ! என் மன்ோட்டுக்குச் சசவிசாய்த்தருளும்; என் விண்ணப்பக் கு வல 
உம்முவடய சசவிகள் கவனத்துடன் றகட்கட்டும். - பல்லவி 
 
3 ஆண்டவற ! நீர் எம் குற்ேங்கவள மனத்தில் சகாண்டிருந்தால், யார்தான் 
நிவலத்து நிற்கமுடியும்? 
4 நீற ா மன்னிப்பு அளிப்பவர்; மனிதரும் உமக்கு அஞ்சி நடப்பர். - பல்லவி 
 
5 ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் காத்திருக்கின்றேன்; என் சநஞ்சம் 
காத்திருக்கின்ேது; அவ து சசாற்களுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றேன். 
6ac விடியலுக்காய்க் காத்திருக்கும் காவலவ விட, என் சநஞ்சம் என் 
தவலவருக்காய் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்ேது. - பல்லவி 
 
7 இஸ் றயறல! ஆண்டவவ றய நம்பியிரு; றப ன்பு ஆண்டவரிடறம உள்ளது. 
மிகுதியான மீட்பு அவரிடறம உண்டு. 
8 எல்லாத் தீவிவனகளினின்றும் இஸ் றயலவ  மீட்பவர் அவற ! - பல்லவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் வசனம் 

எறச 18: 31 
எனக்சகதி ாக நீங்கள் இவழத்த குற்ேங்கள் அவனத்வதயும் விட்டுவிடுங்கள். 
புதிய இதயத்வதயும் புதிய மனத்வதயும் சபற்றுக் சகாள்ளுங்கள், என்கிோர் 
ஆண்டவர். 

நற்வசய்தி வாசகம் 

நீங்கள் றபாய் முதலில் உங்கள் சறகாத ர் சறகாதரிகளிடம் நல்லுேவு 
ஏற்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள். 

✠ மத்றதயு எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26 

அக்காலத்தில் 
இறயசு தம் சீடவ  றநாக்கிக் கூேியது: மவேநூல் அேிஞர், பரிறசயர் 

ஆகிறயாரின் சநேிவயவிட உங்கள் சநேி சிேந்திருக்கட்டும். இல்வலசயனில், 
நீங்கள் விண்ண சுக்குள் புக முடியாது என உங்களுக்குச் சசால்லுகிறேன்: 
“சகாவல சசய்யாறத; சகாவல சசய்கிேவர் எவரும் தண்டவனத் தீர்ப்புக்கு 
ஆளாவர்” என்று முற்காலத்தவர்க்குக் கூேப்பட்டிருப்பவதக் 
றகள்விப்பட்டிருக்கிேரீ்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சசால்கிறேன்: தம் சறகாத ர் 



சறகாதரிகளிடம் சினங்சகாள்கிேவர் தண்டவனத் தீர்ப்புக்கு ஆளாவார்; தம் 
சறகாத வ றயா சறகாதரிவயறயா ‘முட்டாறள’ என்பவர் தவலவமச் சங்கத் 
தீர்ப்புக்கு ஆளாவார்; ‘அேிவிலிறய’ என்பவர் எரிந கத்துக்கு ஆளாவார். 

ஆவகயால் நீங்கள் உங்கள் காணிக்வகவயப் பலிபடீத்தில் சசலுத்த 
வரும்சபாழுது உங்கள் சறகாத ர் சறகாதரிகள் எவருக்கும் உங்கள் றமல் ஏறதா 
மனத்தாங்கல் உண்சடன அங்றக நிவனவுற்ோல், அங்றகறய பலி படீத்தின்முன் 
உங்கள் காணிக்வகவய வவத்துவிட்டுப் றபாய் முதலில் அவரிடம் நல்லுேவு 
ஏற்படுத்திக்சகாள்ளுங்கள். பின்பு வந்து உங்கள் காணிக்வகவயச் சசலுத்துங்கள். 

உங்கள் எதிரி உங்கவள நீதி மன்ேத்துக்குக் கூட்டிச்சசல்லும்றபாது 
வழியிறலறய அவருடன் விவ வாக உடன்பாடு சசய்துசகாள்ளுங்கள். 
இல்வலறயல் உங்கள் எதிரி நடுவரிடம் உங்கவள ஒப்பவடப்பார். நடுவர் 
காவலரிடம் ஒப்பவடக்க, நீங்கள் சிவேயில் அவடக்கப்படுவரீ்கள். கவடசிக் காசு 
வவ  திருப்பிச் சசலுத்தாமல் அங்கிருந்து சவளிறயே மாட்டீர்கள் என உறுதியாக 
உங்களுக்குச் சசால்கிறேன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


