
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - புதன் 
முதல் வாசகம் 

மக்களுக்கு ஓர் உடன்படிக்ககயாக உன்கை ஏற்படுத்தினைன். 

இகைவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 8-15 

ஆண்டவர் கூைியது: 
தகுந்த னவகையில் நான் உமக்குப் பதிலைித்னதன்; விடுதகல நாைில் 

உமக்குத் துகையாய் இருந்னதன்; நாட்கட மீண்டும் நிகலநாட்டவும் பாழகடந்து 
கிடக்கும் உரிகமச் சசாத்துககை உகடகமயாக்கவும் நான் உம்கமப் பாதுகாத்து 
மக்களுக்கு ஓர் உடன்படிக்ககயாக ஏற்படுத்தினைன். சிகைப்பட்னடாரிடம் 
‘புைப்படுங்கள்’ என்றும், இருைில் இருப்னபாரிடம் ‘சவைிப்படுங்கள்’ என்றும் 
சசால்வரீ்கள். 

பாகதயில் அவர்களுக்கு னமய்ச்சல் கிகடக்கும்; வைண்ட குன்றுகள் 
அகைத்திலும் பசும் புல்சவைிககைக் காண்பர். அவர்கள் பசியகடயார்; 
தாகமுைார்; சவப்பக் காற்னைா, சவயினலா, அவர்ககை வாட்டுவதில்கல. 
ஏசைைில் அவர்கள்னமல் கருகைகாட்டுபவர் அவர்ககை நடத்திச் சசல்வார்; 
அவர் அவர்ககை நீரூற்றுகள் அருனக வழிநடத்துவார். என் மகலகள் 
அகைத்கதயும் வழியாக அகமப்னபன்; என் சநடுஞ்சாகலகள் உயர்த்தப்படும். 

இனதா, இவர்கள் சதாகலயிலிருந்து வருவார்கள்; சிலர் வடக்கிலிருந்தும் 
சிலர் னமற்கிலிருந்தும் சிலர் சீைிம் நாட்டிலிருந்தும் வருவார்கள். வாைங்கனை, 
மகிழ்ந்து பாடுங்கள்; மண்ணுலனக, கைிகூரு; மகலகனை, அக்கைித்து 
ஆர்ப்பரியுங்கள்; ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அைித்துள்ைார்; 
சிறுகமயுற்ை தம் மக்கள்மீது இரக்கம் காட்டியுள்ைார். 

சீனயானைா, ‘ஆண்டவர் என்கைக் கக சநகிழ்ந்துவிட்டார்; என் தகலவர் 
என்கை மைந்துவிட்டார்’ என்கிைாள். பால்குடிக்கும் தன் மககவத் தாய் 
மைப்பானைா? கருத்தாங்கிைவள் தன் பிள்கைமீது இரக்கம் காட்டாதிருப்பானைா? 
இவர்கள் மைந்திடினும், நான் உன்கை மைக்கனவ மாட்னடன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 145: 8-9. 13cd-14. 17-18 (பல்லவி: 8a) 
பல்லவி: ஆண்டவர் இரக்கமும் கைிவும் உகடயவர். 

8 ஆண்டவர் இரக்கமும் கைிவும் உகடயவர்; எைிதில் சிைம் சகாள்ைாதவர்; 
னபரன்பு சகாண்டவர். 



9 ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நன்கம சசய்பவர்; தாம் உண்டாக்கிய 
அகைத்தின்மீதும் இரக்கம் காட்டுபவர். - பல்லவி 
 
13cd ஆண்டவர் தம் வாக்குகள் அகைத்திலும் உண்கமயாைவர்; தம் சசயல்கள் 
அகைத்திலும் தூய்கமயாைவர். 
14 தடுக்கி விழும் யாவகரயும் ஆண்டவர் தாங்குகின்ைார். தாழ்த்தப்பட்ட 
யாவகரயும் தூக்கிவிடுகின்ைார். - பல்லவி 
 
17 ஆண்டவர் தாம் சசய்யும் அகைத்திலும் நீதியுகடயவர்; அவர்தம் சசயல்கள் 
யாவும் இரக்கச் சசயல்கனை. 
18 தம்கம னநாக்கி மன்ைாடும் யாவருக்கும், உண்கமயாய்த் தம்கம னநாக்கி 
மன்ைாடும் யாவருக்கும், ஆண்டவர் அண்கமயில் இருக்கிைார். - பல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

னயாவா 11: 25a, 26 
‘உயிர்த்சதழுதலும் வாழ்வும் நானை, என்ைிடம் நம்பிக்கக சகாள்ளும் எவரும் 
என்றுனம சாகமாட்டார்,’ என்கிைார் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இைந்னதாகர தந்கத எழுப்பி, அவர்ககை வாழகவப்பதுனபால மகனும் தாம் 
விரும்பியவர்ககை வாழகவக்கிைார். 

✠ னயாவான் எழுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-30 

அக்காலத்தில் 
இனயசு யூதர்கைிடம், “என் தந்கத இன்றும் சசயலாற்றுகிைார்; நானும் 

சசயலாற்றுகினைன்” என்ைார். இவ்வாறு அவர் ஓய்வுநாள் சட்டத்கத மீைியனதாடு 
நில்லாமல், கடவுகைத் தம் சசாந்தத் தந்கத என்று கூைித் தம்கமனய 
கடவுளுக்கு இகையாக்கியதால் யூதர்கள் அவகரக் சகால்ல இன்னும் மிகுந்த 
முயற்சி சசய்தார்கள். 

இனயசு அவர்ககைப் பார்த்துக் கூைியது: “மகன் தாமாக எகதயும் சசய்ய 
இயலாது; தந்கதயிடம் தாம் காணும் சசயல்ககைனய சசய்ய இயலும். தந்கத 
சசய்பவற்கை மகனும் அவ்வானை சசய்கிைார் எை நான் உறுதியாக உங்களுக்குச் 
சசால்கினைன். தந்கத மகன் னமல் அன்புசகாண்டு தாம் சசய்யும் அகைத்கதயும் 
அவருக்குக் காட்டுகிைார்; இவற்கைவிடப் சபரிய சசயல்ககையும் அவருக்குக் 
காட்டுவார். நீங்களும் வியப்புறுவரீ்கள். 



தந்கத இைந்னதாகர எழுப்பி அவர்ககை வாழ கவப்பதுனபால மகனும் தாம் 
விரும்பியவர்ககை வாழ கவக்கிைார். தந்கத யாருக்கும் தீர்ப்பு அைிப்பதில்கல. 
தமக்கு எல்லாரும் மதிப்புக் சகாடுப்பதுனபால மகனுக்கும் மதிப்புக் சகாடுக்க 
னவண்டுசமைத் தீர்ப்பு அைிக்கும் அதிகாரம் முழுவகதயும் அவர் மகனுக்கு 
அைித்துள்ைார். மககை மதியாதவர் அவகர அனுப்பிய தந்கதகயயும் மதிப்பது 
இல்கல. 

என் வார்த்கதகயக் னகட்டு என்கை அனுப்பியவகர நம்புனவார் 
நிகலவாழ்கவக் சகாண்டுள்ைைர். அவர்கள் தண்டகைத் தீர்ப்புக்கு உள்ைாக 
மாட்டார்கள்; ஏற்சகைனவ சாகவக் கடந்து வாழ்வுக்கு வந்துவிட்டார்கள் எை 
உறுதியாக உங்களுக்குச் சசால்கினைன். காலம் வருகிைது; ஏன், வந்னதவிட்டது. 
அப்னபாது இகைமகைின் குரகல இைந்னதார் னகட்பர்; அகதக் னகட்னபார் வாழ்வர் 
எை உறுதியாக உங்களுக்குச் சசால்கினைன். தந்கத, தாம் வாழ்வின் ஊற்ைாய் 
இருப்பதுனபால, மகனும் வாழ்வின் ஊற்ைாய் இருக்குமாறு சசய்துள்ைார். அவர் 
மாைிடமகைாய் இருப்பதால், தீர்ப்பு வழங்கும் அதிகாரத்கதயும் தந்கத அவருக்கு 
அைித்துள்ைார். 

இதுபற்ைி நீங்கள் வியப்புை னவண்டாம். காலம் வருகிைது; அப்னபாது 
கல்லகைகைில் உள்னைார் அகைவரும் அவரது குரகலக் னகட்டு சவைினய 
வருவர். நல்லை சசய்னதார் வாழ்வு சபை உயிர்த்சதழுவர்; தீயை சசய்னதார் 
தண்டகைத் தீர்ப்புப் சபை உயிர்த்சதழுவர். நாைாக எதுவும் சசய்ய இயலாது. 
தந்கத சசாற்படினய நான் தீர்ப்பிடுகினைன். நான் அைிக்கும் தீர்ப்பு நீதியாைது. 
ஏசைைில் என் விருப்பத்கத நாடாமல் என்கை அனுப்பியவரின் விருப்பத்கதனய 
நாடுகினைன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


