
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

இஸ்ரயேல் மீது அரசனாக தாவதீு திருப்பபாழிவு பசய்ேப்பட்டான். 

சாமுயவல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1b, 6-7, 10-13a 

அந்நாள்களில் 

ஆண்டவர் சாமுயவலல யநாக்கி, ‘‘உன்னிடமுள்ள பகாம்லப எண்பெோல் 
நிரப்பிக் பகாண்டுயபா. பபத்லயகலமச் சார்ந்த ஈசாேிடம் உன்லன அனுப்புகியேன்; 

ஏபனனில் அவன் புதல்வருள் ஒருவலன அரசனாகத் யதர்ந்துள்யளன்” என்ோர். 
ஈசாேின் புதல்வர்கள் வந்தயபாது, அவர் எலிோலவப் பார்த்தவுடயன, 

‘‘ஆண்டவரால் திருப்பபாழிவு பசய்ேப்பட்டவன் இவனாகத்தான் இருக்கும்” என்று 
எண்ெினார். ஆனால் ஆண்டவர் சாமுயவலிடம், ‘‘அவன் யதாற்ேத்லதயும் 
உேரத்லதயும் பார்க்காயத; ஏபனனில் நான் அவலனப் புேக்கெித்துவிட்யடன். 
மனிதர் பார்ப்பதுயபால் நான் பார்ப்பதில்லல; மனிதர் முகத்லதப் பார்க்கின்ேனர்; 

ஆண்டவயரா அகத்லதப் பார்க்கின்ோர்” என்ோர். 
இவ்வாறு ஈசாய் தம் ஏழு புதல்வலரச் சாமுயவல் முன்பாகக் கடந்து யபாகச் 

பசய்தார். ‘‘இவர்கலளயும் ஆண்டவர் யதர்ந்துபகாள்ளவில்லல” என்ோர் 
சாமுயவல். பதாடர்ந்து சாமுயவல் ஈசாலேப் பார்த்து, ‘‘உன் பிள்லளகள் இத்தலனப் 
யபர்தானா?” என்று யகட்க, ‘‘இன்பனாரு சிறுவன் இருக்கிோன்; அவன் ஆடுகலள 
யமய்த்துக்பகாண்டிருக்கிோன்” என்று பதிலளித்தார் ஈசாய். அதற்குச் சாமுயவல் 
அவரிடம், ‘‘ஆள் அனுப்பி அவலன அலழத்து வா; ஏபனனில் அவன் வரும்வலர 
நான் உெவருந்த மாட்யடன்” என்ோர். ஈசாய் ஆள் அனுப்பி அவலன அலழத்து 
வந்தார். அவன் சிவந்த யமனியும் ஒளிரும் கண்களும் பகாண்டு அழகிே 
யதாற்ேமுடன் இருந்தான். ஆண்டவர் சாமுயவலிடம், ‘‘யதர்ந்து பகாள்ளப்பட்டவன் 
இவயன! எழுந்து இவலனத் திருப்பபாழிவு பசய்!” என்ோர். 

உடயன சாமுயவல் எண்பெய் நிலேந்த பகாம்லப எடுத்து அவன் சயகாதரர் 
முன்னிலலேில் அவலனத் திருப்பபாழிவு பசய்தார். அன்றுமுதல் ஆண்டவரின் 
ஆவி தாவதீின்யமல் நிலேவாக இருந்தது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபா 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6 (பல்லவி: 1) 

பல்லவி: ஆண்டவயர என் ஆேர்; எனக்யகதும் குலேேில்லல. 

1 ஆண்டவயர என் ஆேர்; எனக்யகதும் குலேேில்லல. 
2 பசும்புல் பவளிமீது எலன அவர் இலளப்பாேச் பசய்வார்; அலமதிோன 
நீர்நிலலகளுக்கு எலன அலழத்துச் பசல்வார். 



3a அவர் எனக்குப் புத்துேிர் அளிப்பார்; - பல்லவி 
 

3b தம் பபேர்க்யகற்ப எலன நீதிவழி நடத்திடுவார்; 

4 யமலும், சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க யநர்ந்தாலும், நீர் 
என்யனாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சியடன்; உம் யகாலும் பநடுங்கழியும் 
என்லனத் யதற்றும். - பல்லவி 
 

5 என்னுலடே எதிரிகளின் கண் முன்யன எனக்பகாரு விருந்திலன ஏற்பாடு 
பசய்கின்ேரீ்; என் தலலேில் நறுமெத் லதலம் பூசுகின்ேரீ்; எனது பாத்திரம் நிரம்பி 
வழிகின்ேது. - பல்லவி 
 

6 உண்லமோகயவ, என் வாழ்நாள் எல்லாம் உம் அருள் நலமும் யபரன்பும் 
என்லனப் புலடசூழ்ந்து வரும்; நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் பநடுநாள் 
வாழ்ந்திருப்யபன். - பல்லவி 
 

இரண்டாம் வாசகம் 

‘இேந்தவயன, உேிர்பபற்பேழு; கிேிஸ்து உன்மீது ஒளிர்ந்பதழுவார்'. 

திருத்தூதர் பவுல் எயபசிேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 8-14 

சயகாதரர் சயகாதரிகயள, 

ஒரு காலத்தில் இருளாய் இருந்த நீங்கள் இப்யபாது ஆண்டவயராடு இலெந்து 
ஒளிோய் இருக்கிேரீ்கள். ஆகயவ ஒளி பபற்ே மக்களாக வாழுங்கள். ஏபனனில், 

ஒளியே எல்லா நன்லமலேயும் நீதிலேயும் உண்லமலேயும் விலளவிக்கிேது. 
ஆண்டவருக்கு உகந்தது எது என்பலத ஆராய்ந்து பாருங்கள். பேனற்ே இருளின் 
பசேல்கலளச் பசய்கிேவர்கயளாடு உங்களுக்கு உேவு யவண்டாம். அலவ 
குற்ேபமன எடுத்துக்காட்டுங்கள். அவர்கள் மலேவில் பசய்பவற்லேச் 
பசால்லக்கூட பவட்கமாக இருக்கிேது. அவர்கள் பசய்வலத எல்லாம் குற்ேபமன 
ஒளிோனது எடுத்துக்காட்டும்யபாது அவற்ேின் உண்லம நிலல பவளிோகிேது. 
அவ்வாறு பதளிவாக்கப்படுவது எல்லாம் ஒளி மேமாகிேது. 

ஆதலால், ‘தூங்குகிேவயன, விழித்பதழு; இேந்தவயன, உேிர்பபற்பேழு; கிேிஸ்து 
உன்மீது ஒளிர்ந்பதழுவார்’ என்று கூேப்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

யோவா 8: 12b 

“உலகின் ஒளி நாயன; என்லனப் பின்பதாடர்பவர் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் 
ஒளிலேக் பகாண்டிருப்பார்,” என்கிோர் ஆண்டவர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

அவர் யபாய்க் கழுவி, பார்லவ பபற்றுத் திரும்பி வந்தார். 

✠ யோவான் எழுதிே தூே நற்பசய்திேிலிருந்து வாசகம் 9: 1-41 



அக்காலத்தில் 

இயேசு பசன்றுபகாண்டிருக்கும்யபாது பிேவிேியலயே பார்லவேற்ே ஒருவலரக் 
கண்டார். “ரபி, இவர் பார்லவேற்ேவராய்ப் பிேக்கக் காரெம் இவர் பசய்த பாவமா? 

இவர் பபற்யோர் பசய்த பாவமா?” என்று இயேசுவின் சீடர்கள் அவரிடம் 
யகட்டார்கள். அவர் மறுபமாழிோக, “இவர் பசய்த பாவமும் அல்ல; இவர் பபற்யோர் 
பசய்த பாவமும் அல்ல; கடவுளின் பசேல் இவர் வழிோக பவளிப்படும்பபாருட்யட 
இப்படிப் பிேந்தார். பகலாய் இருக்கும்வலர என்லன அனுப்பிேவரின் பசேலல 
நாம் பசய்ேயவண்டிேிருக்கிேது. இரவு வருகிேது; அப்யபாது ோரும் பசேலாற்ே 
இேலாது. நான் உலகில் இருக்கும்வலர நாயன உலகின் ஒளி” என்ோர். 

இவ்வாறு கூேிேபின் அவர் தலரேில் உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரால் யசறு உண்டாக்கி, 
அச்யசற்லேப் பார்லவேற்ேவருலடே கண்களில் பூசி, “நீர் சியலாவாம் குளத்துக்குப் 
யபாய்க் கண்கலளக் கழுவும்” என்ோர். சியலாவாம் என்பதற்கு ‘அனுப்பப்பட்டவர்’ 
என்பது பபாருள். அவரும் யபாய்க் கழுவி, பார்லவ பபற்றுத் திரும்பி வந்தார். 

அக்கம் பக்கத்தாரும், அவர் பிச்லசபேடுத்துக் பகாண்டிருந்தலத முன்பு 
பார்த்திருந்யதாரும், “இங்யக அமர்ந்து பிச்லசபேடுத்துக் பகாண்டிருந்தவர் இவர் 
அல்லவா?” என்று யபசிக்பகாண்டனர். சிலர், “அவயர” என்ேனர்; யவறு சிலர், 

“அவரல்ல; அவலரப்யபால் இவரும் இருக்கிோர்” என்ேனர். ஆனால் பார்லவ 
பபற்ேவர், “நான்தான் அவன்” என்ோர். அவர்கள், “உமக்கு எப்படிப் பார்லவ 
கிலடத்தது?” என்று அவரிடம் யகட்டார்கள். அவர் அவர்கலளப் பார்த்து, “இயேசு 
எனப்படும் மனிதர் யசறு உண்டாக்கி, என் கண்களில் பூசி, ‘சியலாவாம் குளத்துக்குப் 
யபாய்க் கண்கலளக் கழுவும்’ என்ோர். நானும் யபாய்க் கழுவியனன்; பார்லவ 
கிலடத்தது” என்ோர். “அவர் எங்யக?” என்று அவர்கள் யகட்டார்கள். பார்லவ 
பபற்ேவர், “எனக்குத் பதரிோது” என்ோர். 

முன்பு பார்லவேற்ேவராய் இருந்த அவலர அவர்கள் பரியசேரிடம் கூட்டி 
வந்தார்கள். இயேசு யசறு உண்டாக்கி அவருக்குப் பார்லவ அளித்த நாள் ஓர் 
ஓய்வுநாள். எனயவ, “எப்படிப் பார்லவ பபற்ோய்?” என்னும் அயத யகள்விலேப் 
பரியசேரும் யகட்டனர். அதற்கு அவர், “இயேசு என் கண்களில் யசறு பூசினார்; பின் 
நான் கண்கலளக் கழுவியனன்; இப்யபாது என்னால் பார்க்க முடிகிேது” என்ோர். 
பரியசேருள் சிலர். “ஓய்வுநாள் சட்டத்லதக் கலடப்பிடிக்காத இந்த ஆள் 
கடவுளிடமிருந்து வந்திருக்க முடிோது” என்று யபசிக்பகாண்டனர். ஆனால் யவறு 
சிலர், “பாவிோன ஒரு மனிதரால் இத்தலகே அரும் அலடோளங்கலளச் பசய்ே 
இேலுமா?” எனக் யகட்டனர். இவ்வாறு அவர்களிலடயே பிளவு ஏற்பட்டது. அவர்கள் 
பார்லவேற்ேிருந்தவரிடம், “உனக்குப் பார்லவ அளித்த அந்த ஆலளக் குேித்து நீ 
என்ன பசால்கிோய்?” என்று மீண்டும் யகட்டனர். “அவர் ஓர் இலேவாக்கினர்” 
என்ோர் பார்லவ பபற்ேவர். 

அவர் பார்லவேற்ேிருந்து இப்யபாது பார்லவ பபற்றுள்ளார் என்பலத 
அவருலடே பபற்யோலரக் கூப்பிட்டுக் யகட்கும்வலர யூதர்கள் நம்பவில்லல. 
“பிேவிேியலயே பார்லவேற்ேிருந்தான் என நீங்கள் கூறும் உங்கள் மகன் 
இவன்தானா? இப்யபாது இவனுக்கு எப்படிக் கண் பதரிகிேது?” என்று யகட்டார்கள். 
அவருலடே பபற்யோர் மறுபமாழிோக, “இவன் எங்களுலடே மகன்தான். இவன் 



பிேவிேியலயே பார்லவேற்ேவன்தான். ஆனால் இப்யபாது எப்படி அவனுக்குக் கண் 
பதரிகிேது என்பயதா ோர் அவனுக்குப் பார்லவ அளித்தார் என்பயதா எங்களுக்குத் 
பதரிோது. அவனிடயம யகளுங்கள். அவன் வேது வந்தவன்தாயன! நடந்தலத 
அவயன பசால்லட்டும்” என்ேனர். 

யூதர்களுக்கு அஞ்சிேதால்தான் அவருலடே பபற்யோர் இப்படிக் கூேினர். 
ஏபனனில் இயேசுலவ பமசிோவாக ஏற்றுக்பகாள்ளும் எவலரயும் பதாழுலகக் 
கூடத்திலிருந்து விலக்கிவிட யவண்டும் என்று யூதர்கள் ஏற்பகனயவ 
தங்களிலடயே உடன்பாடு பசய்திருந்தார்கள். அதனால் அவருலடே பபற்யோர், 

“அவன் வேது வந்தவன்தாயன! அவனிடயம யகட்டுக்பகாள்ளுங்கள்” என்ேனர். 
பார்லவேற்ேிருந்தவலர யூதர்கள் இரண்டாம் முலேோகக் கூப்பிட்டு அவரிடம், 

“உண்லமலேச் பசால்லிக் கடவுலள மாட்சிப்படுத்து. இம்மனிதன் ஒரு பாவி 
என்பது எங்களுக்குத் பதரியும்” என்ேனர். பார்லவ பபற்ேவர் மறுபமாழிோக, “அவர் 
பாவிோ இல்லலோ என்பது எனக்குத் பதரிோது. ஒன்று மட்டும் எனக்குத் 
பதரியும்: நான் பார்லவேற்ேவனாய் இருந்யதன்; இப்யபாது பார்லவ பபற்றுள்யளன்” 
என்ோர். அவர்கள் அவரிடம், “அவன் உனக்கு என்ன பசய்தான்? எப்படிப் பார்லவ 
அளித்தான்?” என்று யகட்டார்கள். அவர் மறுபமாழிோக, “ஏற்பகனயவ நான் 
உங்களிடம் பசான்யனன். அப்யபாது நீங்கள் யகட்கவில்லல. இப்யபாது மீண்டும் ஏன் 
யகட்க விரும்புகிேரீ்கள்? ஒருயவலள நீங்களும் அவருலடே சீடர்கள் ஆக 
விரும்புகிேரீ்கயளா?” என்று யகட்டார். அவர்கள் அவலரப் பழித்து, “நீ அந்த 
ஆளுலடே சீடனாக இரு. நாங்கள் யமாயசேின் சீடர்கள். யமாயசயோடு கடவுள் 
யபசினார் என்பது எங்களுக்குத் பதரியும்; இவன் எங்கிருந்து வந்தான் என்பயத 
பதரிோது” என்ோர்கள். அதற்கு அவர், “இது விேப்பாய் இல்லலோ? எனக்குப் 
பார்லவ அளித்திருக்கிோர்; அப்படிேிருந்தும் அவர் எங்கிருந்து வந்தவர் எனத் 
பதரிோது என்கிேரீ்கயள! பாவிகளுக்குக் கடவுள் பசவிசாய்ப்பதில்லல; இலேப்பற்று 
உலடேவராய்க் கடவுளின் திருவுளப்படி நடப்பவருக்யக அவர் பசவிசாய்க்கிோர் 
என்பது நமக்குத் பதரியும். பிேவிேியலயே பார்லவேற்ேிருந்த ஒருவர் பார்லவ 
பபற்ேதாக வரலாயே இல்லலயே! இவர் கடவுளிடமிருந்து வராதவர் என்ோல் 
இவரால் எதுவுயம பசய்திருக்க இேலாது” என்ோர். அவர்கள் அவலரப் பார்த்து, 

“பிேப்பிலிருந்யத பாவத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கும் நீோ எங்களுக்குக் 
கற்றுத்தருகிோய்?” என்று பசால்லி அவலர பவளியே தள்ளினர். 

யூதர்கள் அவலர பவளியே தள்ளிவிட்டலதப்பற்ேி இயேசு யகள்விப்பட்டார்; பின் 
அவலரக் கண்டயபாது, “மானிடமகனிடம் நீர் நம்பிக்லக பகாள்கிேரீா?” என்று 
யகட்டார். அவர் மறுபமாழிோக, “ஐோ, அவர் ோர்? பசால்லும். அப்யபாது நானும் 
அவரிடம் நம்பிக்லக பகாள்யவன்” என்ோர். இயேசு அவரிடம், “நீர் அவலரப் 
பார்த்திருக்கிேரீ்! உம்யமாடு யபசிக்பகாண்டிருப்பவயர அவர்” என்ோர். அவர், 

“ஆண்டவயர, நம்பிக்லக பகாள்கியேன்” என்று கூேி அவலர வெங்கினார். 
அப்யபாது இயேசு, “தீர்ப்பு அளிக்கயவ நான் இவ்வுலகிற்கு வந்யதன்; 

பார்லவேற்யோர் பார்லவ பபேவும் பார்லவயுலடயோர் பார்லவேற்யோர் 
ஆகவுயம வந்யதன்” என்ோர். அவயராடு இருந்த பரியசேர் இலதக் யகட்டயபாது, 

“நாங்களுமா பார்லவேற்யோர்?” என்று யகட்டனர். இயேசு அவர்களிடம், “நீங்கள் 



பார்லவேற்யோராய் இருந்திருந்தால் உங்களிடம் பாவம் இராது. ஆனால் நீங்கள் 
‘எங்களுக்குக் கண் பதரிகிேது’ என்கிேரீ்கள். எனயவ நீங்கள் பாவிகளாகயவ 
இருக்கிேரீ்கள்” என்ோர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

அல்லது குறுகிே வாசகம் 

அவர் யபாய்க் கழுவி, பார்லவ பபற்றுத் திரும்பி வந்தார். 

✠ யோவான் எழுதிே தூே நற்பசய்திேிலிருந்து வாசகம் 9: 1, 6-9, 13-17, 34-38 

அக்காலத்தில் 

இயேசு பசன்றுபகாண்டிருக்கும்யபாது பிேவிேியலயே பார்லவேற்ே ஒருவலரக் 
கண்டார். அவர் தலரேில் உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரால் யசறு உண்டாக்கி, அச்யசற்லேப் 
பார்லவேற்ேவருலடே கண்களில் பூசி, “நீர் சியலாவாம் குளத்துக்குப் யபாய்க் 
கண்கலளக் கழுவும்” என்ோர். சியலாவாம் என்பதற்கு ‘அனுப்பப்பட்டவர்’ என்பது 
பபாருள். அவரும் யபாய்க் கழுவிப் பார்லவ பபற்றுத் திரும்பி வந்தார். அக்கம் 
பக்கத்தாரும், அவர் பிச்லசபேடுத்துக் பகாண்டிருந்தலத முன்பு பார்த்திருந்யதாரும், 

“இங்யக அமர்ந்து பிச்லசபேடுத்துக் பகாண்டிருந்தவர் இவர் அல்லவா?” என்று 
யபசிக்பகாண்டனர். சிலர், “அவயர” என்ேனர்; யவறு சிலர், “அவரல்ல; அவலரப்யபால் 
இவரும் இருக்கிோர்” என்ேனர். ஆனால் பார்லவ பபற்ேவர், “நான்தான் அவன்” 
என்ோர். 

முன்பு பார்லவேற்ேவராய் இருந்த அவலர அவர்கள் பரியசேரிடம் கூட்டி 
வந்தார்கள். இயேசு யசறு உண்டாக்கி அவருக்குப் பார்லவ அளித்த நாள் ஓர் 
ஓய்வுநாள். எனயவ, “எப்படிப் பார்லவ பபற்ோய்?” என்னும் அயத யகள்விலேப் 
பரியசேரும் யகட்டனர். அதற்கு அவர், “இயேசு என் கண்களில் யசறு பூசினார்; பின் 
நான் கண்கலளக் கழுவியனன்; இப்யபாது என்னால் பார்க்க முடிகிேது” என்ோர். 
பரியசேருள் சிலர், “ஓய்வுநாள் சட்டத்லதக் கலடப்பிடிக்காத இந்த ஆள் 
கடவுளிடமிருந்து வந்திருக்க முடிோது” என்று யபசிக்பகாண்டனர். ஆனால் யவறு 
சிலர், “பாவிோன ஒரு மனிதரால் இத்தலகே அரும் அலடோளங்கலளச் பசய்ே 
இேலுமா?” எனக் யகட்டனர். இவ்வாறு அவர்களிலடயே பிளவு ஏற்பட்டது. அவர்கள் 
பார்லவேற்ேிருந்தவரிடம், “உனக்குப் பார்லவ அளித்த அந்த ஆலளக் குேித்து நீ 
என்ன பசால்கிோய்?” என்று மீண்டும் யகட்டனர். “அவர் ஓர் இலேவாக்கினர்” 
என்ோர் பார்லவ பபற்ேவர். அவர்கள் அவலரப் பார்த்து, “பிேப்பிலிருந்யத பாவத்தில் 
மூழ்கிக் கிடக்கும் நீோ எங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிோய்?” என்று பசால்லி அவலர 
பவளியே தள்ளினர். 

யூதர்கள் அவலர பவளியே தள்ளிவிட்டலதப்பற்ேி இயேசு யகள்விப்பட்டார்; பின் 
அவலரக் கண்டயபாது, “மானிடமகனிடம் நீர் நம்பிக்லக பகாள்கிேரீா?” என்று 
யகட்டார். அவர் மறுபமாழிோக, “ஐோ, அவர் ோர்? பசால்லும். அப்யபாது நானும் 
அவரிடம் நம்பிக்லக பகாள்யவன்” என்ோர். இயேசு அவரிடம், “நீர் அவலரப் 



பார்த்திருக்கிேரீ்! உம்யமாடு யபசிக்பகாண்டிருப்பவயர அவர்” என்ோர். அவர், 

“ஆண்டவயர, நம்பிக்லக பகாள்கியேன்” என்று கூேி அவலர வெங்கினார். 
ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


