
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - வியாழன் 
முதல் வாசகம் 

உம் மக்களுக்குத் தீங்கிழைக்கும் எண்ணத்ழத மாற்றிக்ககாள்ளும். 

விடுதழைப் பயண நூைிைிருந்து வாசகம் 32: 7-14 

அந்நாள்களில் 
சீனாய் மழையில் ஆண்டவர் மமாமசழய மநாக்கி, “இங்கிருந்து இறங்கிப் மபா. 

நீ எகிப்திைிருந்து நடத்திவந்த உன் மக்கள் தங்களுக்குக் மகடு 
வருவித்துக்ககாண்டனர். நான் கட்டழளயிட்ட கநறியிைிருந்து இதற்குள்ளாகமவ 
விைகி அவர்கள் தங்களுக்ககன ஒரு கன்றுக்குட்டிழய வார்த்துக்ககாண்டார்கள். 
அதற்கு வைிபாடு கசய்து, பைியிட்டு, ‘இஸ்ரமயமை, எகிப்து நாட்டினின்று உன்ழன 
நடத்தி வந்த கதய்வங்கள் இழவமய’ என்று கூறிக்ககாள்கிறார்கள்” என்றார். 
மமலும் ஆண்டவர் மமாமசயிடம், “இம்மக்கழள எனக்குத் கதரியும்; வணங்காக் 
கழுத்துள்ள மக்கள் அவர்கள். இப்மபாது என்ழன விட்டுவிடு. அவர்கள்மமல் என் 
மகாபக்கனல் மூண்டிருப்பதால் நான் அவர்கழள அைித்கதாைிக்கப் மபாகிமறன். 
உன்ழனமயா மபரினமாக்குமவன்” என்றார். 

அப்மபாது மமாமச தம் கடவுளாகிய ஆண்டவர்முன் மன்றாடி, “ஆண்டவமர, 
மிகுந்த ஆற்றமைாடும் வைிழம மிகு கரத்மதாடும் நீர்தாமம எகிப்து நாட்டிைிருந்து 
ககாண்டுவந்த உம் மக்களுக்கு எதிராக உம் மகாபம் மூள்வது ஏன்? ‘மழைகளில் 
அவர்கழளச் சாகடிப்பதற்கும் மண்ணிைிருந்து அவர்கழள அைித்கதாைிப்பதற்குமாக 
வஞ்சகமாய் ஆண்டவர் அவர்கழளக் கூட்டிச் கசன்றார்’ என்று எகிப்தியர் கசால்ை 
இடம் தருவாமனன்? உமது கடுஞ்சினத்ழத விட்டுவிட்டு உம் மக்களுக்குத் 
தீங்கிழைக்கும் எண்ணத்ழத மாற்றிக்ககாள்ளும். உம் அடியாராகிய ஆபிரகாழமயும் 
ஈசாக்ழகயும் இஸ்ரமயழையும் நிழனந்தருளும். நான் உன் வைிமரபினழர 
விண்மீன்கள் மபால் கபருகச் கசய்மவன்; நான் வாக்களித்த இந்நாடு முழுவழதயும் 
உன் வைிமரபினருக்கு அளிப்மபன்; அவர்கள் அழத என்கறன்றும் உரிழமச் 
கசாத்தாக்கிக் ககாள்வர் என்று நீராகமவ அவர்களுக்கு ஆழணயிட்டு 
அறிவித்துள்ளமீர” என்று மவண்டிக்ககாண்டார். அவ்வாமற ஆண்டவரும் தம் 
எண்ணத்ழத மாற்றிக்ககாண்டு தம் மக்களுக்குச் கசய்யப்மபாவதாக அறிவித்த 
தீங்ழகச் கசய்யாது விட்டுவிட்டார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 106: 19-20. 21-22. 23 (பல்ைவி: 4a) 
பல்ைவி: ஆண்டவமர! உமது இரக்கத்திற்கு ஏற்ப என்ழன நிழனவுகூரும்! 



19 அவர்கள் ஓமரபில் ஒரு கன்றுக்குட்டிழயச் கசய்துககாண்டனர்; வார்ப்புச் 
சிழைழய விழுந்து வணங்கினர்; 
20 தங்கள் ‘மாட்சி'க்குப் பதிைாக, புல் தின்னும் காழளயின் உருவத்ழதச் 
கசய்துககாண்டனர். - பல்ைவி 
 
21 தங்கழள விடுவித்த இழறவழன மறந்தனர்; எகிப்தில் கபரியன புரிந்தவழர 
மறந்தனர்; 
22 காம் நாட்டில் அவர் கசய்த வியத்தகு கசயல்கழள மறந்தனர்; கசங்கடைில் 
அவர் கசய்த அச்சுறுத்தும் கசயல்கழளயும் மறந்தனர். - பல்ைவி 
 
23 ஆழகயால், அவர்கழள அவர் அைித்துவிடுவதாகக் கூறினார்; ஆனால், அவரால் 
மதர்ந்துககாள்ளப்பட்ட மமாமச, அவர்முன் உழடமதில் காவைர்மபால் நின்று 
அவரது கடுஞ்சினம் அவர்கழள அைிக்காதவாறு தடுத்தார். - பல்ைவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

மயாவா 3: 16 
தம் ஒமர மகன்மீது நம்பிக்ழக ககாள்ளும் எவரும் அைியாமல் நிழைவாழ்வு 
கபறும் கபாருட்டு அந்த மகழனமய அளிக்கும் அளவுக்குக் கடவுள் உைகின் 
மமல் அன்புகூர்ந்தார். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மமாமசமய உங்கள்மமல் 
குற்றம் சுமத்துவார். 

✠ மயாவான் எழுதிய தூய நற்கசய்தியிைிருந்து வாசகம் 5: 31-47 

அக்காைத்தில் 
இமயசு யூதர்கழள மநாக்கிக் கூறியது: “என்ழனப்பற்றி நாமன சான்று 

பகர்ந்தால், என் சான்று கசல்ைாது. என்ழனப்பற்றிச் சான்று பகர மவறு ஒருவர் 
இருக்கிறார். என்ழனப்பற்றி அவர் கூறும் சான்று கசல்லும் என எனக்குத் 
கதரியும். மயாவானிடம் ஆள் அனுப்பி நீங்கள் மகட்டமபாது அவரும் உண்ழமக்குச் 
சான்று பகர்ந்தார். மனிதர் தரும் சான்று எனக்குத் மதழவ என்பதற்காக அல்ை; 
நீங்கள் மீட்புப் கபறுவதற்காகமவ இழதச் கசால்கிமறன். மயாவான் எரிந்து 
சுடர்விடும் விளக்கு. நீங்கள் சிறிது மநரமம அவரது ஒளியில் களிகூர 
விரும்பினரீ்கள். மயாவான் பகர்ந்த சான்ழறவிட மமைான சான்று எனக்கு உண்டு. 
நான் கசய்து முடிக்குமாறு தந்ழத என்னிடம் ஒப்பழடத்துள்ள கசயல்கமள 
அச்சான்று. 



நான் கசய்துவரும் அச்கசயல்கமள தந்ழத என்ழன அனுப்பியுள்ளார் 
என்பதற்கான சான்றாகும். “என்ழன அனுப்பிய தந்ழதயும் எனக்குச் சான்று 
பகர்ந்துள்ளார். நீங்கள் ஒருமபாதும் அவரது குரழைக் மகட்டதுமில்ழை; அவரது 
உருழவக் கண்டதுமில்iழை. அவரது வார்த்ழதயும் உங்களுக்குள் 
நிழைத்திருக்கவில்ழை; ஏகனனில், அவர் அனுப்பியவழர நீங்கள் நம்பவில்ழை. 
மழறநூல் வைியாக நிழைவாழ்வு கிழடக்கும் என எண்ணி அதழனத் துருவித் 
துருவி ஆய்ந்து பார்க்கிறரீ்கமள! அம்மழறநூலும் எனக்குச் சான்று பகர்கிறது. 
வாழ்வு கபறுமாறு என்னிடம் வர உங்களுக்கு விருப்பம் இல்ழை. 

மனிதர் தரும் கபருழம எனக்குத் மதழவயில்ழை. உங்கழள எனக்குத் 
கதரியும். உங்களிடம் இழறயன்பு இல்ழை. நான் என் தந்ழதயின் கபயரால் 
வந்துள்மளன். ஆனால் என்ழன நீங்கள் ஏற்றுக்ககாள்ளவில்ழை. மவகறாருவர் தம் 
கசாந்தப் கபயரால் வருவாரானால் அவழர நீங்கள் ஏற்றுக்ககாள்வரீ்கள். கடவுள் 
ஒருவமர. அவர் தரும் கபருழமழய நாடாது, ஒருவர் மற்றவரிடமிருந்து கபருழம 
மதடிக்ககாள்கிறரீ்கமள! உங்களால் எப்படி என்ழன நம்ப இயலும்? தந்ழதயின் 
முன்னிழையில் உங்கள்மமல் குற்றம் சுமத்தப்மபாகிறவன் நான் என 
நிழனக்காதீர்கள். உங்கள் சார்பாக நிற்பார் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் மமாமசமய 
உங்கள்மமல் குற்றம் சுமத்துவார். நீங்கள் மமாமசழய நம்பியிருந்தால் என்ழனயும் 
நம்பியிருப்பரீ்கள். ஏகனனில் அவர் என்ழனப் பற்றித்தான் எழுதினார். அவர் 
எழுதியவற்ழற நீங்கள் நம்பவில்ழை என்றால் நான் கசால்பவற்ழற எவ்வாறு 
நம்பப் மபாகிறரீ்கள்?” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


