
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - செவ்வாய் 
முதல் வாெகம் 

ககோவிலிலிருந்து தண்ணரீ் வருவததக் கண்கேன்; அது போயும் இேமெல்லோம் 
யோவும் உயிர் வோழும். 

இதைவோக்கினர் எகேக்கிகயல் நூலிலிருந்து வோேகம் 47: 1-9, 12 

அந்நோள்களில் 
வோனதூதர் என்தனக் ககோவிலின் நுதைவோயிலுக்கு ெீண்டும் அதைத்து 

வந்தோர். அங்கு நோன் ககோவிலின் வோயிற்படியின் கீைிருந்து கிைக்கு கநோக்கித் 
தண்ணரீ் வருவததக் கண்கேன். ஏமனனில், ககோவில் கிைக்கு கநோக்கி இருந்தது. 
தண்ணரீ், ககோவில் ெற்றும் பேீத்தின் மதற்குப் பக்கத்திலிருந்து வந்தது. அவர் 
என்தன வேக்கு வோயில் வைியோய் அதைத்து வந்து கிைக்கு கநோக்கிய 
மவளிவோயிலின் மவளிப்பகுதிக்கு இட்டுச் மேன்ைோர். இகதோ! தண்ணரீ் மதற்குப் 
பகுதியிலிருந்து போய்ந்துமகோண்டிருந்தது. 

அம்ெனிதர் தகயில் ஓர் அளவு நூதலப் பிடித்துக்மகோண்டு கிைக்கு கநோக்கிச் 
மேன்று, ஆயிர முைம் அளந்தோர். பின்னர் கணுக்கோலளவு ஆைமுள்ள அத்தண்ணரீ் 
வைியோய் என்தன அதைத்துச் மேன்ைோர். அவர் கெலும் ஆயிர முைம் அளந்து 
என்தன முைங்கோலளவு ஆைமுள்ள தண்ணரீில் அதைத்துச் மேன்ைோர். கெலும் 
ஆயிர முைம் அளந்து இடுப்பளவு தண்ணரீில் என்தன நேத்திச் மேன்ைோர். அவர் 
கெலும் ஆயிர முைம் அளந்தோர். ஆனோல் இப்கபோது அது ஆைோக ஓடியது. 
எனகவ என்னோல் அததக் கேக்க இயலவில்தல. ஏமனனில் தண்ணரீ் உயர்ந்து 
நீந்திப் கபோகுெளவுக்கு ஆைமுதேயதோய், யோரோலும் நேந்து கேக்க முடியோத 
ஆைோய் ஓடியது. அவர் என்னிேம், ‘ெோனிேோ! இததப் போர்த்தோயோ?’ என்ைோர். 
பின்னர் அவர் என்தன ஆற்ைின் கதரக்கு அதைத்துச் மேன்ைோர். 

நோன் அங்கக மேன்ைகபோது ஆற்ைின் இரு கதரகளிலும் எண்ணற்ை ெரங்கள் 
நிற்கக் கண்கேன். அவர் என்னிேம் உதரத்தது: “இத்தண்ணரீ் கிைக்குப் பகுதிதய 
கநோக்கிப் போய்ந்து அரோபோவில் கேர்கிைது. அங்கு அது கேகலோடு கலக்கிைது. அது 
கேகலோடு கலக்தகயில் அத்தண்ணரீ் அங்கு நல்ல தண்ணரீோக ெோறும். இந்த 
ஆறு போயுெிேமெல்லோம் திரளோன உயிரினங்கள் வோழும். அங்கு ஏரோளெோன 
ெீன்கள் இருக்கும். ஏமனனில் இத்தண்ணரீ் போய்ந்து அங்குள்ள நீதர நல்ல நீரோய் 
ெோற்றும். எனகவ அது போயுெிேமெல்லோம் யோவும் உயிர் வோழும். 

பலவதகயோன பைெரங்கள் ஆற்ைின் இருெருங்கிலும் வளரும்; அவற்ைின் 
இதலகள் உதிரோ; அவற்ைில் கனிகள் குதையோ. ஒவ்மவோரு ெோதமும் அதவ கனி 



மகோடுக்கும்; ஏமனனில் தூயகத்திலிருந்து தண்ணரீ் அவற்ைிற்குப் போய்கின்ைது. 
அவற்ைின் கனிகள் உணவோகவும் இதலகள் ெருந்தோகவும் பயன்படும்.” 

ஆண்ேவரின் அருள்வோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 

திபோ 46: 1-2. 4-5. 7-8 (பல்லவி: 7) 
பல்லவி: ஆண்ேவர் நம்கெோடு இருக்கின்ைோர்; நெக்கு அரணோயும் இருக்கின்ைோர். 

1 கேவுள் நெக்கு அதேக்கலமும் ஆற்ைலுெோய் உள்ளோர்; இடுக்கணுற்ை 
கவதளகளில் நெக்கு உற்ை துதணயும் அவகர. 
2 ஆதகயோல், நிலவுலகம் நிதலகுதலந்தோலும், ெதலகள் ஆழ்கேலில் அதிர்ந்து 
நடுங்கினோலும் எங்களுக்கு அச்ேமென்பகத இல்தல. - பல்லவி 
 
4 ஆறு ஒன்று உண்டு, அதன் கோல்வோய்கள் உன்னதரோன கேவுளின் திரு 
உதைவிேெோன நகருக்குப் கபரின்பம் அளிக்கின்ைன. 
5 அந்நகரின் நடுவில் கேவுள் இருக்கின்ைோர்; அது ஒருகபோதும் நிதலகுதலயோது; 
தவகதைகதோறும் கேவுள் துதண அதற்கு உண்டு. - பல்லவி 
 
7 பதேகளின் ஆண்ேவர் நம்கெோடு இருக்கின்ைோர்; யோக்ககோபின் கேவுகள நெக்கு 
அரண். 
8 வோரீர்! ஆண்ேவரின் மேயல்கதளக் கோணரீ்! அவர் உலகில் ஆற்ைியுள்ள 
திதகப்பூட்டும் நிகழ்ச்ேிகதளப் போரீர்! - பல்லவி 
 
நற்செய்திக்கு முன் வெனம் 

திபோ 51: 10a, 12a 
கேவுகள! தூயகதோர் உள்ளத்தத என்னுள்கள பதேத்தருளும். உம் ெீட்பின் 
ெகிழ்ச்ேிதய ெீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும். 

நற்செய்தி வாெகம் 

உேகன அம்ெனிதர் நலெதேந்தோர். 

✠ கயோவோன் எழுதிய தூய நற்மேய்தியிலிருந்து வோேகம் 5: 1-3a, 5-16 

யூதர்களின் திருவிைோ ஒன்று வந்தது. இகயசுவும் எருேகலமுக்குச் மேன்ைோர். 
எருேகலெில் ஆட்டு வோயிலுக்கு அருகில் ஐந்து ெண்ேபங்கள் மகோண்ே குளம் 
ஒன்று உண்டு. எபிகரய மெோைியில் மபத்ேதோ என்பது அதன் மபயர். 
இம்ெண்ேபங்களில் உேல்நலெற்கைோர், போர்தவயற்கைோர், கோல் ஊனமுற்கைோர், 
முேக்கு வோதமுற்கைோர் ஆகிகயோர் திரளோய்ப்படுத்துக் கிேப்பர். 



முப்பத்மதட்டு ஆண்டுகளோய் உேல்நலெற்ைிருந்த ஒருவரும் அங்கு இருந்தோர். 
இகயசு அவதரக் கண்டு, மநடுங்கோலெோக அவர் அந்நிதலயில் இருந்துள்ளதத 
அைிந்து, “நலம்மபை விரும்புகிைரீோ?” என்று அவரிேம் ககட்ேோர். “ஐயோ, தண்ணரீ் 
கலங்கும்கபோது என்தனக் குளத்தில் இைக்கிவிே ஆள் இல்தல. நோன் கபோவதற்கு 
முன் கவறு ஒருவர் இைங்கிவிடுகிைோர்” என்று உேல்நலெற்ைவர் அவரிேம் 
கூைினோர். இகயசு அவரிேம், “எழுந்து உம்முதேய படுக்தகதய எடுத்துக்மகோண்டு 
நேந்து மேல்லும்” என்ைோர். உேகன அம்ெனிதர் நலெதேந்து தம்முதேய 
படுக்தகதய எடுத்துக்மகோண்டு நேந்தோர். 

அன்று ஓய்வுநோள். யூதர்கள் குணெதேந்தவரிேம், “ஓய்வுநோளோகிய இன்று 
படுக்தகதய எடுத்துச் மேல்வது ேட்ேத்திற்கு எதிரோன மேயல்” என்ைோர்கள். அவர் 
ெறுமெோைியோக, “என்தன நலெோக்கியவகர ‘உம்முதேய படுக்தகதய 
எடுத்துக்மகோண்டு நேந்து மேல்லும்’ என்று என்னிேம் கூைினோர்” என்ைோர். “ 
‘படுக்தகதய எடுத்துக்மகோண்டு நேந்து மேல்லும்’ என்று உம்ெிேம் கூைியவர் 
யோர்?” என்று அவர்கள் ககட்ேோர்கள். ஆனோல் நலெதேந்தவருக்கு அவர் 
யோமரனத் மதரியவில்தல. ஏமனனில் அவ்விேத்தில் ெக்கள் கூட்ேெோய் 
இருந்ததோல் இகயசு அங்கிருந்து நழுவிப் கபோய்விட்ேோர். 

பின்னர் இகயசு நலெதேந்தவதரக் ககோவிலில் கண்டு, “இகதோ போரும், நீர் 
நலெதேந்துள்ளரீ்; இததவிேக் ககேோனது எதுவும் உெக்கு நிகைோதிருக்க இனிப் 
போவம் மேய்யோதீர்” என்ைோர். அவர் கபோய், தம்தெ நலெோக்கியவர் இகயசு என்று 
யூதர்களுக்கு அைிவித்தோர். ஓய்வுநோளில் இகயசு இததச் மேய்ததோல் யூதர்கள் 
அவதரத் துன்புறுத்தினோர்கள். 

ஆண்ேவரின் அருள்வோக்கு. 


