
தவக் காலம்-4ஆம் வாரம் 

 

முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

 

இஸ்ரயேல் மீது அரசனாக தாவீது திருப்ப ாழிவு பசய்ேப் ட்டான். 

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

 

அந்நாள்களில்  

ஆண்டவர் சாமுவவலை வநாக்கி, ``உன்னிடமுள்ள ககாம்லை 

எண்கெயால் நிரப்பிக் ககாண்டுவைா. கைத்ைவகலைச் சார்ந்த ஈசாயிடம் 

உன்லை அனுப்புகிவேன்; ஏகைனில் அவன் புதல்வருள் ஒருவலை 

அரசைாகத் வதர்ந்துள்வளன்'' என்ோர்.  



ஈசாயின் புதல்வர்கள் வந்தவைாது, அவர் எலியாலவப் 

ைார்த்தவுடவை, ``ஆண்டவரால் திருப்கைாழிவு கசய்யப்ைட்டவன் 

இவைாகத்தான் இருக்கும்'' என்று எண்ணிைார். ஆைால் ஆண்டவர் 

சாமுவவலிடம், ``அவன் வதாற்ேத்லதயும் உயரத்லதயும் ைார்க்காவத; 

ஏகைனில் நான் அவலைப் புேக்கணித்துவிட்வடன். ைனிதர் 

ைார்ப்ைதுவைால் நான் ைார்ப்ைதில்லை; ைனிதர் முகத்லதப் ைார்க்கின்ேைர்; 

ஆண்டவவரா அகத்லதப் ைார்க்கின்ோர்'' என்ோர். 

இவ்வாறு ஈசாய் தம் ஏழு புதல்வலரச் சாமுவவல் முன்ைாகக் கடந்து 

வைாகச் கசய்தார். ``இவர்கலளயும் ஆண்டவர் வதர்ந்துககாள்ளவில்லை'' 

என்ோர் சாமுவவல். கதாடர்ந்து சாமுவவல் ஈசாலயப் ைார்த்து, ``உன் 

பிள்லளகள் இத்தலைப் வைர்தாைா?'' என்று வகட்க, ``இன்கைாரு 

சிறுவன் இருக்கிோன்; அவன் ஆடுகலள வைய்த்துக்ககாண்டிருக்கிோன்'' 

என்று ைதிைளித்தார் ஈசாய். 

அதற்குச் சாமுவவல் அவரிடம், ``ஆள் அனுப்பி அவலை அலைத்து 

வா; ஏகைனில் அவன் வரும்வலர நான் உெவருந்த ைாட்வடன்'' என்ோர். 

ஈசாய் ஆள் அனுப்பி அவலை அலைத்து வந்தார். அவன் சிவந்த வைனியும் 

ஒளிரும் கண்களும் ககாண்டு அைகிய வதாற்ேமுடன் இருந்தான். 

ஆண்டவர் சாமுவவலிடம், ``வதர்ந்து ககாள்ளப்ைட்டவன் இவவை! 

எழுந்து இவலைத் திருப்கைாழிவு கசய்!'' என்ோர். உடவை சாமுவவல் 

எண்கெய் நிலேந்த ககாம்லை எடுத்து அவன் சவகாதரர் முன்னிலையில் 

அவலைத் திருப்கைாழிவு கசய்தார். அன்றுமுதல் ஆண்டவரின் ஆவி 

தாவீதின்வைல் நிலேவாக இருந்தது. 



 

 இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

  

 

 திலுறரப்  ாடல்   தி ா 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6 ( ல்லவி: 1) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவயர என் ஆேர்; எனக்யகதும் குறையில்றல. 

 

1 ஆண்டவவர என் ஆயர்; எைக்வகதும் குலேயில்லை.  

2 ைசும்புல் கவளிமீது எலை அவர் இலளப்ைாேச் கசய்வார்; அலைதியாை 

நீர்நிலைகளுக்கு எலை அலைத்துச் கசல்வார். 3ய அவர் எைக்குப் 

புத்துயிர் அளிப்ைார். .................. ல்லவி 

 

3b தம் கையர்க்வகற்ை எலை நீதிவழி நடத்திடுவார்;  

4 வைலும், சாவின் இருள்சூழ் ைள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க வநர்ந்தாலும், 

நீர் என்வைாடு இருப்ைதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிவடன்; உம் வகாலும் 

கநடுங்கழியும் என்லைத் வதற்றும். ................... ல்லவி 

 

5 என்னுலடய எதிரிகளின் கண் முன்வை எைக்ககாரு விருந்திலை 

ஏற்ைாடு கசய்கின்றீர்; என் தலையில் நறுைெத் லதைம் பூசுகின்றீர்; எைது 



ைாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்ேது. ............. ல்லவி 

 

6 உண்லையாகவவ, என் வாழ்நாள் எல்ைாம் உம் அருள் நைமும் 

வைரன்பும் எலைப் புலடசூழ்ந்து வரும்; நானும் ஆண்டவரின் 

இல்ைத்தில் கநடுநாள் வாழ்ந்திருப்வைன். ................... ல்லவி 

 

  

 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

`இைந்தவயன, உயிர்ப ற்பைழு; கிறிஸ்து உன்மீது ஒளிர்ந்பதழுவார்'. 

 

திருத்தூதர்  வுல் எய சிேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

5: 8-14 

சவகாதரர் சவகாதரிகவள,  

ஒரு காைத்தில் இருளாய் இருந்த நீங்கள் இப்வைாது ஆண்டவவராடு 

இலெந்து ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். ஆகவவ ஒளி கைற்ே ைக்களாக 

வாழுங்கள். ஏகைனில், ஒளிவய எல்ைா நன்லைலயயும் நீதிலயயும் 

உண்லைலயயும் விலளவிக்கிேது. ஆண்டவருக்கு உகந்தது எது என்ைலத 

ஆராய்ந்து ைாருங்கள். ையைற்ே இருளின் கசயல்கலளச் 

கசய்கிேவர்கவளாடு உங்களுக்கு உேவு வவண்டாம். அலவ குற்ேகைை 



எடுத்துக்காட்டுங்கள். அவர்கள் ைலேவில் கசய்ைவற்லேச் கசால்ைக்கூட 

கவட்கைாக இருக்கிேது. அவர்கள் கசய்வலத எல்ைாம் குற்ேகைை 

ஒளியாைது எடுத்துக்காட்டும்வைாது அவற்றின் உண்லை நிலை 

கவளியாகிேது. அவ்வாறு கதளிவாக்கப்ைடுவது எல்ைாம் ஒளி 

ையைாகிேது.  

ஆதைால், `தூங்குகிேவவை, விழித்கதழு; இேந்தவவை, 

உயிர்கைற்கேழு; கிறிஸ்து உன்மீது ஒளிர்ந்கதழுவார்' என்று 

கூேப்ைட்டுள்ளது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வசனம்     யோவா 8: 12b 

``உலகின் ஒளி நாயன; என்றனப் பின்பதாடர் வர் வாழ்வுக்கு 

வழிகாட்டும் ஒளிறேக் பகாண்டிருப் ார்,'' என்கிைார் ஆண்டவர். 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

அவர் ய ாய்க் கழுவி,  ார்றவ ப ற்றுத் திரும்பி வந்தார். 

 

⃰யோவான் எழுதிே நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-41 

 

அக்காைத்தில்  



இவயசு கசன்றுககாண்டிருக்கும்வைாது பிேவியிவைவய 

ைார்லவயற்ே ஒருவலரக் கண்டார். ``ரபி, இவர் ைார்லவயற்ேவராய்ப் 

பிேக்கக் காரெம் இவர் கசய்த ைாவைா? இவர் கைற்வோர் கசய்த 

ைாவைா?'' என்று இவயசுவின் சீடர்கள் அவரிடம் வகட்டார்கள். 

அவர் ைறுகைாழியாக, ``இவர் கசய்த ைாவமும் அல்ை; இவர் 

கைற்வோர் கசய்த ைாவமும் அல்ை; கடவுளின் கசயல் இவர் வழியாக 

கவளிப்ைடும்கைாருட்வட இப்ைடிப் பிேந்தார். ைகைாய் இருக்கும்வலர 

என்லை அனுப்பியவரின் கசயலை நாம் கசய்யவவண்டியிருக்கிேது. 

இரவு வருகிேது; அப்வைாது யாரும் கசயைாற்ே இயைாது. நான் உைகில் 

இருக்கும்வலர நாவை உைகின் ஒளி'' என்ோர். 

 

இவ்வாறு கூறியபின் அவர் தலரயில் உமிழ்ந்து, உமிழ்நீரால் வசறு 

உண்டாக்கி, அச்வசற்லேப் ைார்லவயற்ேவருலடய கண்களில் பூசி, ``நீர் 

சிவைாவாம் குளத்துக்குப் வைாய்க் கண்கலளக் கழுவும்'' என்ோர். 

 

சிவைாவாம் என்ைதற்கு `அனுப்ைப்ைட்டவர்' என்ைது கைாருள். 

 

அவரும் வைாய்க் கழுவி, ைார்லவ கைற்றுத் திரும்பி வந்தார். 

அக்கம் ைக்கத்தாரும், அவர் பிச்லசகயடுத்துக் ககாண்டிருந்தலத முன்பு 

ைார்த்திருந்வதாரும், ``இங்வக அைர்ந்து பிச்லசகயடுத்துக் 

ககாண்டிருந்தவர் இவர் அல்ைவா?'' என்று வைசிக்ககாண்டைர். 

 



சிைர், ``அவவர'' என்ேைர்; வவறு சிைர், ``அவரல்ை; 

அவலரப்வைால் இவரும் இருக்கிோர்'' என்ேைர். ஆைால் ைார்லவ 

கைற்ேவர், ``நான்தான் அவன்'' என்ோர். அவர்கள், ``உைக்கு எப்ைடிப் 

ைார்லவ கிலடத்தது?'' என்று அவரிடம் வகட்டார்கள். 

அவர் அவர்கலளப் ைார்த்து, ``இவயசு எைப்ைடும் ைனிதர் வசறு 

உண்டாக்கி, என் கண்களில் பூசி, `சிவைாவாம் குளத்துக்குப் வைாய்க் 

கண்கலளக் கழுவும்' என்ோர். நானும் வைாய்க் கழுவிவைன்; ைார்லவ 

கிலடத்தது'' என்ோர். ``அவர் எங்வக?'' என்று அவர்கள் வகட்டார்கள். 

ைார்லவ கைற்ேவர், ``எைக்குத் கதரியாது'' என்ோர். முன்பு 

ைார்லவயற்ேவராய் இருந்த அவலர அவர்கள் ைரிவசயரிடம் கூட்டி 

வந்தார்கள். இவயசு வசறு உண்டாக்கி அவருக்குப் ைார்லவ அளித்த நாள் 

ஓர் ஓய்வுநாள். எைவவ, ``எப்ைடிப் ைார்லவ கைற்ோய்?'' என்னும் அவத 

வகள்விலயப் ைரிவசயரும் வகட்டைர். 

அதற்கு அவர், ``இவயசு என் கண்களில் வசறு பூசிைார்; பின் நான் 

கண்கலளக் கழுவிவைன்; இப்வைாது என்ைால் ைார்க்க முடிகிேது'' 

என்ோர். ைரிவசயருள் சிைர். ``ஓய்வுநாள் சட்டத்லதக் கலடப்பிடிக்காத 

இந்த ஆள் கடவுளிடமிருந்து வந்திருக்க முடியாது'' என்று 

வைசிக்ககாண்டைர். 

ஆைால் வவறு சிைர், ``ைாவியாை ஒரு ைனிதரால் இத்தலகய அரும் 

அலடயாளங்கலளச் கசய்ய இயலுைா?'' எைக் வகட்டைர். இவ்வாறு 

அவர்களிலடவய பிளவு ஏற்ைட்டது. 

 

அவர்கள் ைார்லவயற்றிருந்தவரிடம், ``உைக்குப் ைார்லவ அளித்த அந்த 



ஆலளக் குறித்து நீ என்ை கசால்கிோய்?'' என்று மீண்டும் வகட்டைர். 

``அவர் ஓர் இலேவாக்கிைர்'' என்ோர் ைார்லவ கைற்ேவர். 

அவர் ைார்லவயற்றிருந்து இப்வைாது ைார்லவ கைற்றுள்ளார் 

என்ைலத அவருலடய கைற்வோலரக் கூப்பிட்டுக் வகட்கும்வலர 

யூதர்கள் நம்ைவில்லை. ``பிேவியிவைவய ைார்லவயற்றிருந்தான் எை 

நீங்கள் கூறும் உங்கள் ைகன் இவன்தாைா? இப்வைாது இவனுக்கு 

எப்ைடிக் கண் கதரிகிேது?'' என்று வகட்டார்கள். 

அவருலடய கைற்வோர் ைறுகைாழியாக, ``இவன் எங்களுலடய 

ைகன்தான். இவன் பிேவியிவைவய ைார்லவயற்ேவன்தான். ஆைால் 

இப்வைாது எப்ைடி அவனுக்குக் கண் கதரிகிேது என்ைவதா யார் 

அவனுக்குப் ைார்லவ அளித்தார் என்ைவதா எங்களுக்குத் கதரியாது. 

அவனிடவை வகளுங்கள். அவன் வயது வந்தவன்தாவை! நடந்தலத 

அவவை கசால்ைட்டும்'' என்ேைர். 

யூதர்களுக்கு அஞ்சியதால்தான் அவருலடய கைற்வோர் இப்ைடிக் 

கூறிைர். ஏகைனில் இவயசுலவ கைசியாவாக ஏற்றுக்ககாள்ளும் 

எவலரயும் கதாழுலகக் கூடத்திலிருந்து விைக்கிவிட வவண்டும் என்று 

யூதர்கள் ஏற்ககைவவ தங்களிலடவய உடன்ைாடு கசய்திருந்தார்கள். 

அதைால் அவருலடய கைற்வோர், ``அவன் வயது வந்தவன்தாவை! 

அவனிடவை வகட்டுக்ககாள்ளுங்கள்'' என்ேைர். 

ைார்லவயற்றிருந்தவலர யூதர்கள் இரண்டாம் முலேயாகக் 

கூப்பிட்டு அவரிடம், ``உண்லைலயச் கசால்லிக் கடவுலள 

ைாட்சிப்ைடுத்து. இம்ைனிதன் ஒரு ைாவி என்ைது எங்களுக்குத் கதரியும்'' 

என்ேைர். 



ைார்லவ கைற்ேவர் ைறுகைாழியாக, ``அவர் ைாவியா இல்லையா 

என்ைது எைக்குத் கதரியாது. ஒன்று ைட்டும் எைக்குத் கதரியும்: நான் 

ைார்லவயற்ேவைாய் இருந்வதன்; இப்வைாது ைார்லவ கைற்றுள்வளன்'' 

என்ோர். அவர்கள் அவரிடம், ``அவன் உைக்கு என்ை கசய்தான்? 

எப்ைடிப் ைார்லவ அளித்தான்?'' என்று வகட்டார்கள். 

அவர் ைறுகைாழியாக, ``ஏற்ககைவவ நான் உங்களிடம் 

கசான்வைன். அப்வைாது நீங்கள் வகட்கவில்லை. இப்வைாது மீண்டும் 

ஏன் வகட்க விரும்புகிறீர்கள்? ஒருவவலள நீங்களும் அவருலடய 

சீடர்கள் ஆக விரும்புகிறீர்கவளா?'' என்று வகட்டார். 

அவர்கள் அவலரப் ைழித்து, ``நீ அந்த ஆளுலடய சீடைாக இரு. 

நாங்கள் வைாவசயின் சீடர்கள். வைாவசவயாடு கடவுள் வைசிைார் என்ைது 

எங்களுக்குத் கதரியும்; இவன் எங்கிருந்து வந்தான் என்ைவத கதரியாது'' 

என்ோர்கள். அதற்கு அவர், ``இது வியப்ைாய் இல்லையா? எைக்குப் 

ைார்லவ அளித்திருக்கிோர்; அப்ைடியிருந்தும் அவர் எங்கிருந்து வந்தவர் 

எைத் கதரியாது என்கிறீர்கவள! ைாவிகளுக்குக் கடவுள் 

கசவிசாய்ப்ைதில்லை; இலேப்ைற்று உலடயவராய்க் கடவுளின் 

திருவுளப்ைடி நடப்ைவருக்வக அவர் கசவிசாய்க்கிோர் என்ைது நைக்குத் 

கதரியும். பிேவியிவைவய ைார்லவயற்றிருந்த ஒருவர் ைார்லவ கைற்ேதாக 

வரைாவே இல்லைவய! இவர் கடவுளிடமிருந்து வராதவர் என்ோல் 

இவரால் எதுவுவை கசய்திருக்க இயைாது'' என்ோர். 

அவர்கள் அவலரப் ைார்த்து, ``பிேப்பிலிருந்வத ைாவத்தில் மூழ்கிக் 

கிடக்கும் நீயா எங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிோய்?'' என்று கசால்லி அவலர 

கவளிவய தள்ளிைர். 



யூதர்கள் அவலர கவளிவய தள்ளிவிட்டலதப்ைற்றி இவயசு 

வகள்விப்ைட்டார்; பின் அவலரக் கண்டவைாது, ``ைானிடைகனிடம் நீர் 

நம்பிக்லக ககாள்கிறீரா?'' என்று வகட்டார். 

 

அவர் ைறுகைாழியாக, ``ஐயா, அவர் யார்? கசால்லும். அப்வைாது 

நானும் அவரிடம் நம்பிக்லக ககாள்வவன்'' என்ோர். இவயசு அவரிடம், 

``நீர் அவலரப் ைார்த்திருக்கிறீர்! உம்வைாடு வைசிக்ககாண்டிருப்ைவவர 

அவர்'' என்ோர். அவர், ``ஆண்டவவர, நம்பிக்லக ககாள்கிவேன்'' என்று 

கூறி அவலர வெங்கிைார். 

அப்வைாது இவயசு, ``தீர்ப்பு அளிக்கவவ நான் இவ்வுைகிற்கு 

வந்வதன்; ைார்லவயற்வோர் ைார்லவ கைேவும் ைார்லவயுலடவயார் 

ைார்லவயற்வோர் ஆகவுவை வந்வதன்'' என்ோர். அவவராடு இருந்த 

ைரிவசயர் இலதக் வகட்டவைாது, ``நாங்களுைா ைார்லவயற்வோர்?'' என்று 

வகட்டைர். 

இவயசு அவர்களிடம், ``நீங்கள் ைார்லவயற்வோராய் 

இருந்திருந்தால் உங்களிடம் ைாவம் இராது. ஆைால் நீங்கள் 

`எங்களுக்குக் கண் கதரிகிேது' என்கிறீர்கள். எைவவ நீங்கள் 

ைாவிகளாகவவ இருக்கிறீர்கள்'' என்ோர். 

 

 இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

 


