
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

குடிக்க எங்களுக்குத் தண்ணரீ் ககொடும். 

விடுதலைப் பயண நூைிைிருந்து வொசகம் 17: 3-7 

அந்நொள்களில் 

இஸ்ரயயல் மக்கள் சீன் பொலைநிைத்திைிருந்து இரபிதிம் வந்து அங்கு பொலளயம் 
இறங்கினர். 
அங்குத் தண்ணரீின்றித் தவித்ததொல் மக்கள் யமொயசலய எதிர்த்து முறுமுறுத்து, ‘‘நீர் 
எகிப்திைிருந்து எங்கலள கவளியயறச் கசய்தது எங்கலளயும், எங்கள் 
பிள்லளகலளயும், கொல்நலைகலளயும் தொகத்தொல் சொகடிக்கவொ?” என்று யகட்ைனர். 
யமொயச ஆண்ைவரிைம், ‘‘இந்த மக்கயளொடு நொன் என்ன கசய்யவன்? இன்னும் ககொஞ்சம் 
யபொனொல் என்யமல் கல்கைறிவொர்கயள!” என்று கதறினொர். 

ஆண்ைவர் யமொயசயிைம், ‘‘இஸ்ரயயல் தலைவர்கள் சிைலர உன்யனொடு அலைத்துக் 
ககொண்டு மக்கள் முன் கசல்; லநல் நதிலய அடித்த உன் யகொலையும் லகயில் எடுத்துக் 
ககொண்டு யபொ. இயதொ நொன் அங்யக ஓயரபில் உள்ள பொலறயில் உனக்குமுன் நிற்யபன். 
நீ பொலறலய அடி; மக்கள் குடிக்க அதிைிருந்து தண்ணரீ் புறப்படும்” என்றொர். இஸ்ரயயல் 
தலைவர்கள் கொண யமொயச அவ்வொயற கசய்தொர். இஸ்ரயயல் மக்கள் அங்கு 
வொதொடியதொலும் ஆண்ைவர் தம்யமொடு இருக்கிறொரொ இல்லையொ என்று 
யசொதித்ததொலும், அவ்விைம் ‘மொசொ’ என்றும் ‘கமரிபொ’ என்றும் கபயரிட்டு 
அலைக்கப்பட்ைது. 

ஆண்ைவரின் அருள்வொக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபொ 95: 1-2. 6-7a. 7b-9 (பல்ைவி: 8b,7b கொண்க) 
பல்ைவி: உங்கள் இதயத்லதக் கடினப்படுத்தொதீர், ஆண்ைவர் குரலைக் யகட்டிடுவரீ். 

1 வொருங்கள்;ஆண்ைவலரப் புகழ்ந்து பொடுங்கள்; நமது மீட்பின் பொலறலயப் யபொற்றி 
ஆர்ப்பரியுங்கள். 
2 நன்றியுைன் அவர் திருமுன் கசல்யவொம்; புகழ்ப்பொக்களொல் அவலரப் யபொற்றி 
ஆர்ப்பரிப்யபொம். - பல்ைவி 
 

6 வொருங்கள்; தொள்பணிந்து அவலரத் கதொழுயவொம்; நம்லம உருவொக்கிய 
ஆண்ைவர்முன் முைந்தொளிடுயவொம். 
7a அவயர நம் கைவுள்; நொயமொ அவரது யமய்ச்சைின் மக்கள்; நொம் அவர் யபணிக்கொக்கும் 
ஆடுகள். - பல்ைவி 
 

7b இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச் கசவிககொடுத்தொல் எத்துலண நைம்! 
8 அன்று கமரிபொவிலும், பொலைநிைத்தில் மொசொவிலும் கசய்ததுயபொல், உங்கள் 
இதயத்லதக் கடினப்படுத்திக் ககொள்ளொதீர்கள். 



9 அங்யக உங்கள் மூதொலதயர் என்லனச் யசொதித்தனர்; என் கசயல்கலளக் கண்டிருந்தும் 
என்லனச் யசொதித்துப் பொர்த்தனர். - பல்ைவி 
 

இரண்டாம் வாசகம் 

தூய ஆவியின் வைியொய்க் கைவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் கபொைியப்பட்டுள்ளது. 

திருத்தூதர் பவுல் உயரொலமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திைிருந்து வொசகம் 5: 1-2, 5-8 

சயகொதரர் சயகொதரிகயள, 

நொம் ககொண்டுள்ள நம்பிக்லகயின் மூைம் கைவுளுக்கு ஏற்புலையவர்களொகியுள்ள 
நொம், நம் ஆண்ைவரொகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் வைியொய்க் கைவுயளொடு நல்லுறவு 
ககொண்டுள்யளொம். நொம் இப்யபொது அருள்நிலைலயப் கபற்றிருக்கியறொம். இந்நிலைலய 
அலையும் உரிலம இயயசு கிறிஸ்துமீது ககொண்ை நம்பிக்லகயொல்தொன் அவர் 
வைியொகயவ நமக்குக் கிலைத்தது. கைவுளின் மொட்சியில் பங்கு கபறுயவொம் என்னும் 
எதிர்யநொக்கில் நொம் கபருமகிழ்வும் ககொள்ள முடிகிறது. 

அந்த எதிர்யநொக்கு ஒருயபொதும் ஏமொற்றம் தரொது; ஏகனனில் நொம் கபற்றுள்ள தூய 
ஆவியின் வைியொய்க் கைவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் கபொைியப்பட்டுள்ளது. நொம் 
இலறப்பற்று இன்றி வலுவற்று இருந்தயபொயத, குறித்த கொைம் வந்ததும் கிறிஸ்து 
நமக்கொகத் தம் உயிலரக் ககொடுத்தொர். யநர்லமயொளருக்கொக ஒருவர் தம் உயிலரக் 
ககொடுத்தயை அரிது. ஒருயவலள நல்ைவர் ஒருவருக்கொக யொயரனும் தம் உயிலரக் 
ககொடுக்கத் துணியைொம். ஆனொல், நொம் பொவிகளொய் இருந்தயபொயத கிறிஸ்து நமக்கொகத் 
தம் உயிலரக் ககொடுத்தொர். இவ்வொறு கைவுள் நம்மீது ககொண்டுள்ள தம் அன்லப 
எடுத்துக்கொட்டியுள்ளொர். 

ஆண்ைவரின் அருள்வொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

யயொவொ 4: 42, 15 

ஆண்ைவயர, நீர் உண்லமயியை உைகின் மீட்பர்; நொன் தொகம் ககொள்ளொதபடி வொழ்வு 
தரும் தண்ணலீர எனக்கு அளித்தருளும். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

நிலைவொழ்வு அளிக்கப் கபொங்கி எழும் ஊற்று கிறிஸ்துயவ. 

✠ யயொவொன் எழுதிய தூய நற்கசய்தியிைிருந்து வொசகம் 4: 5-42 

அக்கொைத்தில் 

இயயசு சமொரியொவில் உள்ள சிக்கொர் என்னும் ஊருக்கு வந்து யசர்ந்தொர். யொக்யகொபு 
தம் மகன் யயொயசப்புக்குக் ககொடுத்த நிைத்துக்கு அருயக அந்த ஊர் இருந்தது. 
அவ்வூரில் யொக்யகொபின் கிணறும் இருந்தது. பயணத்தொல் கலளப்புற்றிருந்த இயயசு 
கிணற்று ஓரமொய் அமர்ந்தொர். அப்யபொது ஏறக்குலறய நண்பகல். 

அவருலைய சீைர் உணவு வொங்குவதற்கொக நகருக்குள் கசன்றிருந்தனர். சமொரியப் 
கபண் ஒருவர் தண்ணரீ் கமொள்ள வந்தொர். இயயசு அவரிைம், “குடிக்க எனக்குத் தண்ணரீ் 
ககொடும்” என்று யகட்ைொர். அச்சமொரியப் கபண் அவரிைம், “நீர் யூதர்; நொயனொ சமொரியப் 



கபண். நீர் என்னிைம் குடிக்கத் தண்ணரீ் யகட்பது எப்படி?” என்று யகட்ைொர். ஏகனனில் 
யூதர்கள் சமொரியயரொடு பைகுவதில்லை. 

இயயசு அவலரப் பொர்த்து, “கைவுளுலைய ககொலை எது என்பலதயும் ‘குடிக்கத் 
தண்ணரீ் ககொடும்’ எனக் யகட்பவர் யொர் என்பலதயும் நீர் அறிந்திருந்தொல் நீயர அவரிைம் 
யகட்டிருப்பரீ்; அவரும் உமக்கு வொழ்வு தரும் தண்ணலீரக் ககொடுத்திருப்பொர்” என்றொர். 

அவர் இயயசுவிைம், “ஐயொ, தண்ணரீ் கமொள்ள உம்மிைம் ஒன்றுமில்லை; கிணறும் 
ஆைமொனது. அப்படியிருக்க வொழ்வு தரும் தண்ணரீ் உமக்கு எங்கிருந்து கிலைக்கும்? 

எம் தந்லத யொக்யகொலபவிை நீர் கபரியவயரொ? அவயர எங்களுக்கு இக்கிணற்லற 
கவட்டித் தந்தொர். அவரும் அவருலைய மக்களும் கொல்நலைகளும் இதிைிருந்துதொன் 
தண்ணரீ் குடிப்பது வைக்கம்” என்றொர். 

இயயசு அவலரப் பொர்த்து, “இந்தத் தண்ணலீரக் குடிக்கும் ஒவ்கவொருவருக்கும் 
மீண்டும் தொகம் எடுக்கும். நொன் ககொடுக்கும் தண்ணலீரக் குடிக்கும் எவருக்கும் 
என்றுயம தொகம் எடுக்கொது; நொன் ககொடுக்கும் தண்ணரீ் அலதக் குடிப்பவருக்குள் 
கபொங்கி எழும் ஊற்றொக மொறி நிலைவொழ்வு அளிக்கும்” என்றொர். 

அப்கபண் அவலர யநொக்கி, “ஐயொ, அத்தண்ணலீர எனக்குக் ககொடும்; அப்யபொது 
எனக்குத் தொகமும் எடுக்கொது; தண்ணரீ் கமொள்ள நொன் இங்கு வரத் யதலவயும் 
இருக்கொது” என்றொர். 

இயயசு அவரிைம், “நீர் யபொய், உம் கணவலர இங்யக கூட்டிக்ககொண்டு வொரும்” என்று 
கூறினொர். அப்கபண் அவலரப் பொர்த்து, “எனக்குக் கணவர் இல்லையய” என்றொர். இயயசு 
அவரிைம், “ ‘எனக்குக் கணவர் இல்லை’ என நீர் கசொல்வது சரியய. உமக்கு ஐந்து 
கணவர்கள் இருந்தொர்கள் என்றொலும் இப்யபொது உம்முைன் இருப்பவர் உம் கணவர் 
அல்ை. எனயவ நீர் கூறியது உண்லமயய” என்றொர். அப்கபண் அவரிைம், “ஐயொ, நீர் ஓர் 
இலறவொக்கினர் எனக் கண்டுககொண்யைன். எங்கள் முன்யனொர் இம்மலையில் வைிபட்டு 
வந்தனர். ஆனொல் நீங்கள் எருசயைமில்தொன் வைிபை யவண்டும் என்கிறரீ்கயள” என்றொர். 

இயயசு அவரிைம், “அம்மொ, என்லன நம்பும். கொைம் வருகிறது. அப்யபொது நீங்கள் 
தந்லதலய இம்மலையியைொ எருசயைமியைொ வைிபைமொட்டீர்கள். யொலர 
வைிபடுகிறரீ்கள் எனத் கதரியொமல் நீங்கள் வைிபடுகிறரீ்கள். ஆனொல் நொங்கள் கதரிந்து 
வைிபடுகியறொம். யூதரிைமிருந்யத மீட்பு வருகிறது. கொைம் வருகிறது; ஏன், 

வந்யதவிட்ைது! அப்யபொது உண்லமயொய் வைிபடுயவொர் தந்லதலய அவரது உண்லம 
இயல்புக்யகற்ப உள்ளத்தில் வைிபடுவர். தம்லம வைிபடுயவொர் இத்தலகயயொரொய் 
இருக்கயவ தந்லத விரும்புகிறொர். கைவுள் உருவமற்றவர். அவலர வைிபடுயவொர் 
அவரது உண்லம இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில்தொன் வைிபையவண்டும்” என்றொர். 
அப்கபண் அவரிைம், “கிறிஸ்து எனப்படும் கமசியொ வருவொர் என எனக்குத் கதரியும். 
அவர் வரும்யபொது அலனத்லதயும் எங்களுக்கு அறிவிப்பொர்” என்றொர். இயயசு 
அவரிைம், “உம்யமொடு யபசும் நொயன அவர்” என்றொர். 

அந்யநரத்தில் இயயசுவின் சீைர் திரும்பி வந்தனர். கபண் ஒருவரிைம் அவர் 
யபசிக்ககொண்டிருப்பலதக் கண்டு அவர்கள் வியப்புற்றனர். எனினும் “என்ன யவண்டும்?” 

என்யறொ, “அவயரொடு என்ன யபசுகிறரீ்?” என்யறொ எவரும் யகட்கவில்லை. அப்கபண் தம் 
குைத்லத விட்டுவிட்டு ஊருக்குள் கசன்று மக்களிைம், “நொன் கசய்த எல்ைொவற்லறயும் 
என்னிைம் கசொன்ன மனிதலர வந்து பொருங்கள். அவர் கமசியொவொக இருப்பொயரொ!” 
என்றொர். அவர்கள் ஊரிைிருந்து புறப்பட்டு இயயசுவிைம் வந்தொர்கள். 



அதற்கிலையில் சீைர், “ரபி, உண்ணும்” என்று யவண்டினர். இயயசு அவர்களிைம், 

“நொன் உண்பதற்குரிய உணவு ஒன்று உண்டு. அது உங்களுக்குத் கதரியொது” என்றொர். 
“யொரொவது அவருக்கு உணவு ககொடுத்திருப்பொர்கயளொ” என்று சீைர்கள் தங்களிலையய 
யபசிக் ககொண்ைொர்கள். இயயசு அவர்களிைம், “என்லன அனுப்பியவரின் திருவுளத்லத 
நிலறயவற்றுவதும் அவர் ககொடுத்த யவலைலயச் கசய்து முடிப்பதுயம என் உணவு. 

‘நொன்கு மொதங்களுக்குப் பின்தொன் அறுவலை’ என்னும் கூற்று உங்களிலையய 
உண்யை! நிமிர்ந்து வயல்கவளிகலளப் பொருங்கள். பயிர் முற்றி அறுவலைக்குத் 
தயொரொய் உள்ளது. அறுப்பவர் கூைி கபறுகிறொர்; நிலைவொழ்வு கபறுவதற்கொக 
மக்கலளக் கூட்டிச் யசர்க்கிறொர். இவ்வொறு விலதப்பவரும் அறுப்பவரும் ஒருமிக்க 
மகிழ்ச்சியலைகின்றனர். நீங்கள் உலைத்துப் பயிரிைொதலத அறுவலை கசய்ய நொன் 
உங்கலள அனுப்பியனன். மற்றவர்கள் உலைத்தொர்கள்; ஆனொல் நீங்கள் அந்த 
உலைப்பின் பயலன அலைந்தீர்கள். இவ்வொறு ‘விலதப்பவர் ஒருவர்; அறுவலை 
கசய்பவர் யவறு ஒருவர்’ என்னும் கூற்று உண்லமயொயிற்று” என்றொர். 

‘நொன் கசய்தலவ அலனத்லதயும் என்னிைம் கசொன்னொர்’ என்று சொன்று பகர்ந்த 
கபண்ணின் வொர்த்லதலய முன்னிட்டு அவ்வூரிலுள்ள சமொரியர் பைர் இயயசுவிைம் 
நம்பிக்லக ககொண்ைனர். சமொரியர் அவரிைம் வந்தயபொது அவலரத் தங்கயளொடு 
தங்குமொறு யகட்டுக்ககொண்ைனர். அவரும் அங்கு இரண்டு நொள் தங்கினொர். அவரது 
வொர்த்லதலய முன்னிட்டு இன்னும் பைர் அவலர நம்பினர். அவர்கள் அப்கபண்ணிைம், 

“இப்யபொது உன் யபச்லசக் யகட்டு நொங்கள் நம்பவில்லை; நொங்கயள அவர் யபச்லசக் 
யகட்யைொம். அவர் உண்லமயியை உைகின் மீட்பர் என அறிந்து ககொண்யைொம்” 
என்றொர்கள். 

ஆண்ைவரின் அருள்வொக்கு. 

 

அல்ைது குறுகிய வொசகம் 

நிலைவொழ்வு அளிக்கப் கபொங்கி எழும் ஊற்று கிறிஸ்துயவ. 

✠ யயொவொன் எழுதிய தூய நற்கசய்தியிைிருந்து வொசகம் 4: 5-15, 19b-26, 39b, 40-42 

அக்கொைத்தில் 

இயயசு சமொரியொவில் உள்ள சிக்கொர் என்னும் ஊருக்கு வந்து யசர்ந்தொர். யொக்யகொபு 
தம் மகன் யயொயசப்புக்குக் ககொடுத்த நிைத்துக்கு அருயக அந்த ஊர் இருந்தது. 
அவ்வூரில் யொக்யகொபின் கிணறும் இருந்தது. பயணத்தொல் கலளப்புற்றிருந்த இயயசு 
கிணற்று ஓரமொய் அமர்ந்தொர். அப்யபொது ஏறக்குலறய நண்பகல். அவருலைய சீைர் 
உணவு வொங்குவதற்கொக நகருக்குள் கசன்றிருந்தனர். சமொரியப் கபண் ஒருவர் தண்ணரீ் 
கமொள்ள வந்தொர். இயயசு அவரிைம், “குடிக்க எனக்குத் தண்ணரீ் ககொடும்” என்று 
யகட்ைொர். அச்சமொரியப் கபண் அவரிைம், “நீர் யூதர்; நொயனொ சமொரியப் கபண். நீர் 
என்னிைம் குடிக்கத் தண்ணரீ் யகட்பது எப்படி?” என்று யகட்ைொர். ஏகனனில் யூதர்கள் 
சமொரியயரொடு பைகுவதில்லை. இயயசு அவலரப் பொர்த்து, “கைவுளுலைய ககொலை எது 
என்பலதயும் ‘குடிக்கத் தண்ணரீ் ககொடும்’ எனக் யகட்பவர் யொர் என்பலதயும் நீர் 
அறிந்திருந்தொல் நீயர அவரிைம் யகட்டிருப்பரீ்; அவரும் உமக்கு வொழ்வு தரும் 
தண்ணலீரக் ககொடுத்திருப்பொர்” என்றொர். 



அவர் இயயசுவிைம், “ஐயொ, தண்ணரீ் கமொள்ள உம்மிைம் ஒன்றுமில்லை; கிணறும் 
ஆைமொனது. அப்படியிருக்க வொழ்வு தரும் தண்ணரீ் உமக்கு எங்கிருந்து கிலைக்கும்? 

எம் தந்லத யொக்யகொலபவிை நீர் கபரியவயரொ? அவயர எங்களுக்கு இக்கிணற்லற 
கவட்டித் தந்தொர். அவரும் அவருலைய மக்களும் கொல்நலைகளும் இதிைிருந்துதொன் 
தண்ணரீ் குடிப்பது வைக்கம்” என்றொர். இயயசு அவலரப் பொர்த்து, “இந்தத் தண்ணலீரக் 
குடிக்கும் ஒவ்கவொருவருக்கும் மீண்டும் தொகம் எடுக்கும். நொன் ககொடுக்கும் தண்ணலீரக் 
குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுயம தொகம் எடுக்கொது; நொன் ககொடுக்கும் தண்ணரீ் அலதக் 
குடிப்பவருக்குள் கபொங்கி எழும் ஊற்றொக மொறி நிலைவொழ்வு அளிக்கும்” என்றொர். 

அப்கபண் அவலர யநொக்கி, “ஐயொ, அத்தண்ணலீர எனக்குக் ககொடும்; அப்யபொது 
எனக்குத் தொகமும் எடுக்கொது; தண்ணரீ் கமொள்ள நொன் இங்கு வரத் யதலவயும் 
இருக்கொது. நீர் ஓர் இலறவொக்கினர் எனக் கண்டு ககொண்யைன். எங்கள் முன்யனொர் 
இம்மலையில் வைிபட்டுவந்தனர். ஆனொல் நீங்கள் எருசயைமில்தொன் வைிபை 
யவண்டும் என்கிறரீ்கயள” என்றொர். 

இயயசு அவரிைம், “அம்மொ, என்லன நம்பும். கொைம் வருகிறது. அப்யபொது நீங்கள் 
தந்லதலய இம்மலையியைொ எருசயைமியைொ வைிபைமொட்டீர்கள். யொலர 
வைிபடுகிறரீ்கள் எனத் கதரியொமல் நீங்கள் வைிபடுகிறரீ்கள். ஆனொல் நொங்கள் கதரிந்து 
வைிபடுகியறொம். யூதரிைமிருந்யத மீட்பு வருகிறது. கொைம் வருகிறது; ஏன், 

வந்யதவிட்ைது! அப்யபொது உண்லமயொய் வைிபடுயவொர் தந்லதலய அவரது உண்லம 
இயல்புக்யகற்ப உள்ளத்தில் வைிபடுவர். தம்லம வைிபடுயவொர் இத்தலகயயொரொய் 
இருக்கயவ தந்லத விரும்புகிறொர். கைவுள் உருவமற்றவர். அவலர வைிபடுயவொர் 
அவரது உண்லம இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில்தொன் வைிபையவண்டும்” என்றொர். 
அப்கபண் அவரிைம், “கிறிஸ்து எனப்படும் கமசியொ வருவொர் என எனக்குத் கதரியும். 
அவர் வரும்யபொது அலனத்லதயும் எங்களுக்கு அறிவிப்பொர்” என்றொர். இயயசு 
அவரிைம், “உம்யமொடு யபசும் நொயன அவர்” என்றொர். 

அவ்வூரிலுள்ள சமொரியர் பைர் இயயசுவிைம் நம்பிக்லக ககொண்ைனர். சமொரியர் 
அவரிைம் வந்தயபொது அவலரத் தங்கயளொடு தங்குமொறு யகட்டுக் ககொண்ைனர். அவரும் 
அங்கு இரண்டு நொள் தங்கினொர். அவரது வொர்த்லதலய முன்னிட்டு இன்னும் பைர் 
அவலர நம்பினர். அவர்கள் அப்கபண்ணிைம், “இப்யபொது உன் யபச்லசக் யகட்டு நொங்கள் 
நம்பவில்லை; நொங்கயள அவர் யபச்லசக் யகட்யைொம். அவர் உண்லமயியை உைகின் 
மீட்பர் என அறிந்துககொண்யைொம்” என்றொர்கள். 

ஆண்ைவரின் அருள்வொக்கு. 


