
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன் 
முதல் வாசகம் 

இதைோ இன்று நோன் ஆசியையும் சோபத்யையும் உங்களுக்கு முன் யைக்கிதேன். 

இயைச்சட்ட நூலிலிருந்து ைோசகம் 30: 15-20 

தமோதச மக்கயைப் போர்த்துக் கூேிைது: இதைோ போர், ைோழ்யையும் 
நன்யமயையும், சோயையும் ைீயமயையும் இன்று நோன் உனக்கு முன்போக 
யைத்துள்தைன். அது இதுைோன்; இன்று நோன் உனக்குக் கட்டயைைிடுகிதேன். உன் 
கடவுைோகிை ஆண்டைர்மீது அன்பு போரோட்டு. அையரப் பின்பற்ேி அைரது ைழிைில் 
நட. அைரது கட்டயைகயையும், நிைமங்கயையும், முயேயமகயையும் கயடப்பிடி. 
அப்தபோது நீ ைோழ்ைோய், நீ பலுகுைோய். நீ உயடயமைோகக் ககோள்ைப்தபோகும் 
நோட்டில் உன் கடவுைோகிை ஆண்டைர் உனக்கு ஆசி ைழங்குைோர். 

ஆனோல் உனது உள்ைம் ைிலகிச் கசன்று, நீ கசைிககோடோமல் ககட்டயலந்து, 
தைறு கைய்ைங்கயை ைைங்கி, அைற்றுக்குப் பைிைியட புரிந்ைோல், இன்று நோன் 
உனக்கு அேிக்யகைிட்டுக் கூறுகிதேன். நீ நிச்சைம் அழிந்து தபோைோய். நீ 
உரியமைோக்கிக்ககோள்ளுமோறு, தைோர்ைோயனக் கடந்து கசன்ேயடயும் பூமிைில் உன் 
ைோழ்நோள் நீடித்ைிருக்கோது. 

உன்தமல் இன்று நோன் ைிண்யையும் மண்யையும் சோன்ேோக அயழத்து, 
ைோழ்யையும் சோயையும், ஆசியையும் சோபத்யையும் உனக்கு முன் யைக்கிதேன். 
நீயும் உனது ைழித்தைோன்ேல்களும் ைோழும்கபோருட்டு ைோழ்யைத் தைர்ந்துககோள். 
உன் கடவுைோகிை ஆண்டைர்மீது அன்பு போரோட்டு; அைரது குரலுக்குச் கசைிககோடு; 
அையரதை பற்ேிக்ககோள். ஏகனனில், அைதர உனது ைோழ்வு; அைதர உன் நீடிை 
ைோழ்வு. அைனோல், ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, ைோக்தகோபு என்னும் உன் மூைோயைைருக்குக் 
ககோடுப்பைோக ஆண்டைர் ஆயைைிட்டுக் கூேிை நோட்டில் நீ குடிதைறுைோய். 

ஆண்டைரின் அருள்ைோக்கு. 

பதிலுரைப் பாடல் 

ைிபோ 1: 1-2. 3. 4,6 (பல்லைி: ைிபோ40:4a) 
பல்லைி: ஆண்டைர்மீது நம்பிக்யக ககோண்டைதர தபறுகபற்ேைர். 

1 நற்தபறு கபற்ேைர் ைோர்? - அைர் கபோல்லோரின் கசோல்லின்படி நடைோைைர்; 
போைிகைின் ைீைைழி நில்லோைைர்; இகழ்ைோரின் குழுைினில் அமரோைைர்; 
2 ஆனோல், அைர் ஆண்டைரின் ைிருச்சட்டத்ைில் மகிழ்ச்சியுறுபைர்; அைரது 
சட்டத்யைப்பற்ேி இரவும் பகலும் சிந்ைிப்பைர். - பல்லைி 
 



3 அைர் நீதரோயடதைோரம் நடப்பட்ட மரம் தபோல் இருப்போர்; பருைகோலத்ைில் 
கனிைந்து, என்றும் பசுயமைோய் இருக்கும் அம்மரத்ைிற்கு ஒப்போைோர்; ைோம் 
கசய்ைையனத்ைிலும் கைற்ேி கபறுைோர். - பல்லைி 
 
4 ஆனோல், கபோல்லோர் அப்படி இல்யல; அைர்கள் கோற்று அடித்துச் கசல்லும் 
பையரப்தபோல் ஆைர். 
6 தநர்யமைோைரின் கநேியை ஆண்டைர் கருத்ைில் ககோள்ைோர்; கபோல்லோரின் 
ைழிதைோ அழியைத் ைரும். - பல்லைி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மத் 4: 17 
மனம் மோறுங்கள், ஏகனனில் ைிண்ைரசு கநருங்கி ைந்துைிட்டது, என்கிேோர் 
ஆண்டைர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

என் கபோருட்டுத் ைம் உைியர இழக்கும் எைரும் அயைக் கோத்துக்ககோள்ைோர். 

✠ லூக்கோ எழுைிை தூய நற்கசய்ைிைிலிருந்து ைோசகம் 9: 22-25 

அக்கோலத்ைில் 
இதைசு ைம் சீடயர தநோக்கி, “மோனிடமகன் பலைோறு துன்பப்படவும் மூப்பர்கள், 

ையலயமக் குருக்கள், மயேநூல் அேிஞர் ஆகிதைோரோல் உைேித் ைள்ைப்பட்டுக் 
ககோயல கசய்ைப்படவும் மூன்ேோம் நோைில் உைிருடன் எழுப்பப்படவும் தைண்டும்” 
என்று கசோன்னோர். 

பின்பு அைர் அயனையரயும் தநோக்கிக் கூேிைது: “என்யனப் பின்பற்ே ைிரும்பும் 
எைரும் ைன்னலம் துேந்து ைம் சிலுயையை நோள்தைோறும் தூக்கிக் ககோண்டு 
என்யனப் பின்பற்ேட்டும். ஏகனனில், ைம் உைியரக் கோத்துக்ககோள்ை ைிரும்பும் 
எைரும் அயை இழந்துைிடுைோர். என்கபோருட்டுத் ைம் உைியர இழக்கும் எைரும் 
அயைக் கோத்துக்ககோள்ைோர். ஒருைர் உலகம் முழுையையும் 
ைமைோக்கிக்ககோண்டோலும் ைோழ்யைதை இழப்போகரனில் அைருக்குக் கியடக்கும் 
பைன் என்ன?” 

ஆண்டைரின் அருள்ைோக்கு. 


