
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - திங்கள் 
முதல் வாசகம் 

இனி அங்கே அழுகேயும் கூக்குரலும் ஒருகபோதும் கேட்ேப்படோ. 

இகைவோக்ேினர் எசோயோ நூலிலிருந்து வோசேம் 65: 17-21 

ஆண்டவர் கூறுவது: 
இகதோ! புதிய விண்ணுலகேயும் புதிய மண்ணுலகேயும் பகடக்ேிகைன்; 

முந்தியகவ நிகனத்துப் போர்க்ேப்படுவதில்கல; மனத்தில் எழுவதும் இல்கல. 
நோன் பகடப்பனவற்ைில் நீங்ேள் என்றைன்றும் மேிழ்ந்து ேளிகூருங்ேள். இகதோ நோன் 
எருசகலகம மேிழ்ச்சிக்குரியதோேவும் அதன் மக்ேகளப் பூரிப்பவர்ேளோேவும் 
பகடக்ேிகைன். நோனும் எருசகலகம முன்னிட்டு மேிழ்ச்சியகடகவன்; என் 
மக்ேகளக் குைித்துப் பூரிப்பகடகவன்; இனி அங்கே அழுகேயும் கூக்குரலும் 
ஒருகபோதும் கேட்ேப்படோ. 

இனி அங்கே சில நோள்ேளுக்குள் இைக்கும் பச்சிளங்குழந்கதகய இரோது; தம் 
வோழ்நோகள நிகைவு றசய்யோத முதியவர் இரோர்; ஏறனனில், நூைோண்டு வோழ்ந்து 
இைப்பவனும் இகளஞனோேக் ேருதப்படுவோன். போவிகயோ நூறு ஆண்டுேள் 
வோழ்ந்தும் சோபத்திற்கு உட்பட்டிருப்போன். அவர்ேள் வடீு ேட்டி அங்குக் 
குடியிருப்போர்ேள்; திரோட்கச நட்டு அதன் ேனிேகள உண்போர்ேள். 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபோ 30: 1,3. 4-5. 10-11a,12b (பல்லவி: 1a) 
பல்லவி: ஆண்டவகர, உம்கமப் புேழ்கவன்; ஏறனனில், என்கனக் கேதூக்ேிவிட்டீர். 

1 ஆண்டவகர, உம்கம ஏத்திப் புேழ்கவன்; ஏறனனில், நீர் என்கனக் 
கேதூக்ேிவிட்டீர்; என்கனக் ேண்டு என் பகேவர் மேிழ நீர் விடவில்கல. 
3 ஆண்டவகர, நீர் என்கனப் போதோளத்திலிருந்து ஏைிவரச் றசய்தீர்; சோவுக்குழியில் 
இைங்ேிய எனது உயிகரக் ேோத்தீர். - பல்லவி 
 
4 இகையன்பகர, ஆண்டவகரப் புேழ்ந்து போடுங்ேள்; தூயவரோம் அவகர நிகனந்து 
நன்ைி கூறுங்ேள். 
5 அவரது சினம் ஒரு றநோடிப் றபோழுதுதோன் இருக்கும்; அவரது ேருகைகயோ 
வோழ்நோள் முழுதும் நீடிக்கும்; மோகலயில் அழுகே; ேோகலயிகலோ ஆர்ப்பரிப்பு. 
- பல்லவி 
 



10 ஆண்டவகர, எனக்குச் றசவிசோயும்; என்மீது இரங்கும்; ஆண்டவகர, எனக்குத் 
துகையோய் இரும். 
11a நீர் என் புலம்பகலக் ேளிநடனமோே மோற்ைிவிட்டீர்; 
12b என் ேடவுளோேிய ஆண்டவகர, உமக்கு என்றைன்றும் நன்ைி றசலுத்துகவன். 
- பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

ஆகமோ 5: 14 
நன்கமகய நோடுங்ேள், தீகமகயத் கதடோதீர்ேள்; அப்றபோழுது பகடேளின் 
ேடவுளோேிய ஆண்டவர் உங்ேகளோடு இருப்போர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

நீர் புைப்பட்டுப்கபோம். உம் மேன் பிகழத்துக்றேோள்வோன். 

✠ கயோவோன் எழுதிய தூய நற்றசய்தியிலிருந்து வோசேம் 4: 43-54 

அக்ேோலத்தில் 
இகயசு சமோரியோவிலிருந்து ேலிகலயோவுக்குச் றசன்ைோர். தம் றசோந்த ஊரில் 

இகைவோக்ேினருக்கு மதிப்பு இரோது என்று அவகர கூைியிருந்தோர். அவர் ேலிகலயோ 
வந்தகபோது ேலிகலயர் அவகர வரகவற்ைனர். ஏறனனில் அவர்ேள் 
திருவிழோவுக்குச் றசன்ைிருந்தகபோது எருசகலமில் அவர் றசய்தகவ 
அகனத்கதயும் ேண்டிருந்தனர். 

ேலிகலயோவில் உள்ள ேோனோவுக்கு இகயசு மீண்டும் றசன்ைோர். அங்கேதோன் 
அவர் தண்ைகீரத் திரோட்கச இரசம் ஆக்ேியிருந்தோர். ேப்பர்நோகுமில் அரச 
அலுவலரின் மேன் ஒருவன் கநோயுற்ைிருந்தோன். இகயசு யூகதயோவிலிருந்து 
ேலிகலயோவுக்கு வந்திருப்பதோேக் கேள்விப்பட்ட அரச அலுவலர் அவரிடம் றசன்று, 
சோகும் தறுவோயிலிருந்த தம் மேகன நலமோக்ே வருமோறு கவண்டினோர். இகயசு 
அவகர கநோக்ேி, “அகடயோளங்ேகளயும் அருஞ்றசயல்ேகளயும் ேண்டோலன்ைி 
நீங்ேள் நம்பகவ மோட்டீர்ேள்” என்ைோர். அரச அலுவலர் இகயசுவிடம், “ஐயோ, என் 
மேன் இைக்குமுன் வோரும்” என்ைோர். இகயசு அவரிடம், “நீர் புைப் பட்டுப்கபோம். உம் 
மேன் பிகழத்துக்றேோள்வோன்” என்ைோர். அவரும் இகயசு தம்மிடம் றசோன்ன 
வோர்த்கதகய நம்பிப் புைப்பட்டுப் கபோனோர். 

அவர் கபோய்க்றேோண்டிருக்கும்கபோகத அவருகடய பைியோளர்ேள் அவருக்கு 
எதிர்றேோண்டுவந்து மேன் பிகழத்துக்றேோண்டோன் என்று கூைினோர்ேள். “எத்தகன 
மைிக்கு கநோய் நீங்ேியது?” என்று அவர் அவர்ேளிடம் வினவ, அவர்ேள், “கநற்றுப் 
பிற்பேல் ஒரு மைிக்குக் ேோய்ச்சல் நீங்ேியது” என்ைோர்ேள். ‘உம் மேன் 
பிகழத்துக்றேோள்வோன்’ என்று இகயசு அந்கநரத்தில்தோன் கூைினோர் என்பகத அவன் 



தந்கத நிகனவுகூர்ந்தோர். அவரும் அவர் வடீ்டோர் அகனவரும் இகயசுகவ 
நம்பினர். 

இகயசு யூகதயோவிலிருந்து ேலிகலயோவுக்கு வந்தபிைகு றசய்த இரண்டோவது 
அரும் அகடயோளம் இதுகவ. 

ஆண்டவரின் அருள்வோக்கு. 


