
தவக் காலம்- 3ஆம் ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

 

குடிக்க எங்களுக்குத் தண்ணீர் ககாடும். 

விடுதலலப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-7 

 

அந்நாள்களில்  

இஸ்ரயேல் மக்கள் சீன் பாலைநிைத்திலிருந்து இரபிதிம் வந்து 

அங்கு பாலைேம் இறங்கினர்.  

அங்குத் தண்ணீரின்றித் தவித்ததால் மக்கள் யமாயேலே எதிர்த்து 

முறுமுறுத்து, ``நீர் எகிப்திலிருந்து எங்கலை வவளியேறச் வேய்தது 

எங்கலையும், எங்கள் பிள்லைகலையும், கால்நலைகலையும் தாகத்தால் 

ோகடிக்கவா?'' என்று யகட்ைனர். யமாயே ஆண்ைவரிைம், ``இந்த 



மக்கயைாடு நான் என்ன வேய்யவன்? இன்னும் வகாஞ்ேம் யபானால் 

என்யமல் கல்வைறிவார்கயை!'' என்று கதறினார். 

ஆண்ைவர் யமாயேயிைம், ``இஸ்ரயேல் தலைவர்கள் சிைலர 

உன்யனாடு அலைத்துக் வகாண்டு மக்கள் முன் வேல்; லநல் நதிலே 

அடித்த உன் யகாலையும் லகயில் எடுத்துக் வகாண்டு யபா. இயதா நான் 

அங்யக ஓயரபில் உள்ை பாலறயில் உனக்குமுன் நிற்யபன். நீ பாலறலே 

அடி; மக்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும்'' என்றார். 

இஸ்ரயேல் தலைவர்கள் காண யமாயே அவ்வாயற வேய்தார். இஸ்ரயேல் 

மக்கள் அங்கு வாதாடிேதாலும் ஆண்ைவர் தம்யமாடு இருக்கிறாரா 

இல்லைோ என்று யோதித்ததாலும், அவ்விைம் `மாோ' என்றும் `வமரிபா' 

என்றும் வபேரிட்டு அலைக்கப்பட்ைது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு  நன்றி 

 

 

பதிலுலைப் பாடல்  திபா 95: 1-2. 6-7a. 7b-9 (பல்லவி: 8b, 7b காண்க) 

பல்லவி: உங்கள் இதயத்லதக் கடினப்படுத்தாதீர், ஆண்டவர் குைலலக் 

ககட்டிடுவீர். 

 

1 வாருங்கள்;ஆண்ைவலரப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நமது மீட்பின் 

பாலறலேப் யபாற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்.  

2 நன்றியுைன் அவர் திருமுன் வேல்யவாம்; புகழ்ப்பாக்கைால் அவலரப் 

யபாற்றி ஆர்ப்பரிப்யபாம். .............பல்லவி 

 



6 வாருங்கள்; தாள்பணிந்து அவலரத் வதாழுயவாம்; நம்லம உருவாக்கிே 

ஆண்ைவர்முன் முைந்தாளிடுயவாம்.  

7aஅவயர நம் கைவுள்; நாயமா அவரது யமய்ச்ேலின் மக்கள்; நாம் அவர் 

யபணிக்காக்கும் ஆடுகள். ...............பல்லவி 

 

7b இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச் வேவிவகாடுத்தால் எத்துலண நைம்! 

8 அன்று வமரிபாவிலும், பாலைநிைத்தில் மாோவிலும் வேய்ததுயபால், 

உங்கள் இதேத்லதக் கடினப்படுத்திக் வகாள்ைாதீர்கள்.  

9 அங்யக உங்கள் மூதாலதேர் என்லனச் யோதித்தனர்; என் வேேல்கலைக் 

கண்டிருந்தும் என்லனச் யோதித்துப் பார்த்தனர். ..............பல்லவி 

 

  

 

இைண்டாம் வாசகம் 

 

தூய ஆவியின் வழியாய்க் கடவுளின் அன்பு நம் உள்ளங்களில் 

கபாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

திருத்தூதர் பவுல் உகைாலமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

5:1-2, 5-8 

 

ேயகாதரர் ேயகாதரிகயை,  

நாம் வகாண்டுள்ை நம்பிக்லகயின் மூைம் கைவுளுக்கு 

ஏற்புலைேவர்கைாகியுள்ை நாம், நம் ஆண்ைவராகிே இயேசு 

கிறிஸ்துவின் வழிோய்க் கைவுயைாடு நல்லுறவு வகாண்டுள்யைாம். நாம் 



இப்யபாது அருள்நிலைலேப் வபற்றிருக்கியறாம். இந்நிலைலே 

அலையும் உரிலம இயேசு கிறிஸ்துமீது வகாண்ை நம்பிக்லகோல்தான் 

அவர் வழிோகயவ நமக்குக் கிலைத்தது. கைவுளின் மாட்சியில் பங்கு 

வபறுயவாம் என்னும் எதிர்யநாக்கில் நாம் வபருமகிழ்வும் வகாள்ை 

முடிகிறது. 

அந்த எதிர்யநாக்கு ஒருயபாதும் ஏமாற்றம் தராது; ஏவனனில் நாம் 

வபற்றுள்ை தூே ஆவியின் வழிோய்க் கைவுளின் அன்பு நம் உள்ைங்களில் 

வபாழிேப்பட்டுள்ைது. நாம் இலறப்பற்று இன்றி வலுவற்று 

இருந்தயபாயத, குறித்த காைம் வந்ததும் கிறிஸ்து நமக்காகத் தம் உயிலரக் 

வகாடுத்தார். யநர்லமோைருக்காக ஒருவர் தம் உயிலரக் வகாடுத்தயை 

அரிது. ஒருயவலை நல்ைவர் ஒருவருக்காக ோயரனும் தம் உயிலரக் 

வகாடுக்கத் துணிேைாம். ஆனால், நாம் பாவிகைாய் இருந்தயபாயத 

கிறிஸ்து நமக்காகத் தம் உயிலரக் வகாடுத்தார். இவ்வாறு கைவுள் நம்மீது 

வகாண்டுள்ை தம் அன்லப எடுத்துக்காட்டியுள்ைார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு  நன்றி 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வசனம்     கயாவா 4: 42,15 

ஆண்டவகை, நீர் உண்லமயிகல உலகின் மீட்பர்; நான் தாகம் 

ககாள்ளாதபடி வாழ்வு தரும் தண்ணீலை எனக்கு அளித்தருளும். 

 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 



 

நிலலவாழ்வு அளிக்கப் கபாங்கி எழும் ஊற்று கிறிஸ்துகவ. 

 

⃰கயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    4: 5-42 

 

அக்காைத்தில்  

இயேசு ேமாரிோவில் உள்ை சிக்கார் என்னும் ஊருக்கு வந்து 

யேர்ந்தார். ோக்யகாபு தம் மகன் யோயேப்புக்குக் வகாடுத்த நிைத்துக்கு 

அருயக அந்த ஊர் இருந்தது. அவ்வூரில் ோக்யகாபின் கிணறும் இருந்தது. 

பேணத்தால் கலைப்புற்றிருந்த இயேசு கிணற்று ஓரமாய் அமர்ந்தார். 

 

அப்யபாது ஏறக்குலறே நண்பகல்.  

அவருலைே சீைர் உணவு வாங்குவதற்காக நகருக்குள் 

வேன்றிருந்தனர். ேமாரிேப் வபண் ஒருவர் தண்ணீர் வமாள்ை வந்தார். 

இயேசு அவரிைம், ̀ `குடிக்க எனக்குத் தண்ணீர் வகாடும்'' என்று யகட்ைார். 

அச்ேமாரிேப் வபண் அவரிைம், ``நீர் யூதர்; நாயனா ேமாரிேப் வபண். நீர் 

என்னிைம் குடிக்கத் தண்ணீர் யகட்பது எப்படி?'' என்று யகட்ைார். 

ஏவனனில் யூதர்கள் ேமாரிேயராடு பைகுவதில்லை.  

இயேசு அவலரப் பார்த்து, ``கைவுளுலைே வகாலை எது 

என்பலதயும் `குடிக்கத் தண்ணீர் வகாடும்' எனக் யகட்பவர் ோர் 

என்பலதயும் நீர் அறிந்திருந்தால் நீயர அவரிைம் யகட்டிருப்பீர்; அவரும் 

உமக்கு வாழ்வு தரும் தண்ணீலரக் வகாடுத்திருப்பார்'' என்றார். 

 

அவர் இயேசுவிைம், ``ஐோ, தண்ணீர் வமாள்ை உம்மிைம் 

ஒன்றுமில்லை; கிணறும் ஆைமானது. அப்படியிருக்க வாழ்வு தரும் 



தண்ணீர் உமக்கு எங்கிருந்து கிலைக்கும்? எம் தந்லத ோக்யகாலபவிை நீர் 

வபரிேவயரா? அவயர எங்களுக்கு இக்கிணற்லற வவட்டித் தந்தார். 

அவரும் அவருலைே மக்களும் கால்நலைகளும் இதிலிருந்துதான் 

தண்ணீர் குடிப்பது வைக்கம்'' என்றார். 

 

இயேசு அவலரப் பார்த்து, ``இந்தத் தண்ணீலரக் குடிக்கும் 

ஒவ்வவாருவருக்கும் மீண்டும் தாகம் எடுக்கும். நான் வகாடுக்கும் 

தண்ணீலரக் குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுயம தாகம் எடுக்காது; நான் 

வகாடுக்கும் தண்ணீர் அலதக் குடிப்பவருக்குள் வபாங்கி எழும் ஊற்றாக 

மாறி நிலைவாழ்வு அளிக்கும்'' என்றார். அப்வபண் அவலர யநாக்கி, 

``ஐோ, அத்தண்ணீலர எனக்குக் வகாடும்; அப்யபாது எனக்குத் தாகமும் 

எடுக்காது; தண்ணீர் வமாள்ை நான் இங்கு வரத் யதலவயும் இருக்காது'' 

என்றார். 

 

இயேசு அவரிைம், ``நீர் யபாய், உம் கணவலர இங்யக 

கூட்டிக்வகாண்டு வாரும்'' என்று கூறினார். அப்வபண் அவலரப் பார்த்து, 

``எனக்குக் கணவர் இல்லையே'' என்றார். இயேசு அவரிைம், `` `எனக்குக் 

கணவர் இல்லை\' என நீர் வோல்வது ேரியே. உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் 

இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்யபாது உம்முைன் இருப்பவர் உம் கணவர் 

அல்ை. எனயவ நீர் கூறிேது உண்லமயே'' என்றார். 

 

அப்வபண் அவரிைம், ``ஐோ, நீர் ஓர் இலறவாக்கினர் எனக் 

கண்டுவகாண்யைன். எங்கள் முன்யனார் இம்மலையில் வழிபட்டு 

வந்தனர். ஆனால் நீங்கள் எருேயைமில்தான் வழிபை யவண்டும் 

என்கிறீர்கயை'' என்றார். 



இயேசு அவரிைம், ``அம்மா, என்லன நம்பும். காைம் வருகிறது. 

அப்யபாது நீங்கள் தந்லதலே இம்மலையியைா எருேயைமியைா 

வழிபைமாட்டீர்கள். ோலர வழிபடுகிறீர்கள் எனத் வதரிோமல் நீங்கள் 

வழிபடுகிறீர்கள். 

ஆனால் நாங்கள் வதரிந்து வழிபடுகியறாம். யூதரிைமிருந்யத மீட்பு 

வருகிறது. காைம் வருகிறது; ஏன், வந்யதவிட்ைது! அப்யபாது 

உண்லமோய் வழிபடுயவார் தந்லதலே அவரது உண்லம 

இேல்புக்யகற்ப உள்ைத்தில் வழிபடுவர். தம்லம வழிபடுயவார் 

இத்தலகயோராய் இருக்கயவ தந்லத விரும்புகிறார். கைவுள் 

உருவமற்றவர். அவலர வழிபடுயவார் அவரது உண்லம இேல்புக்கு 

ஏற்ப உள்ைத்தில்தான் வழிபையவண்டும்'' என்றார். 

 

அப்வபண் அவரிைம், ``கிறிஸ்து எனப்படும் வமசிோ வருவார் என 

எனக்குத் வதரியும். அவர் வரும்யபாது அலனத்லதயும் எங்களுக்கு 

அறிவிப்பார்'' என்றார். இயேசு அவரிைம், ``உம்யமாடு யபசும் நாயன 

அவர்'' என்றார். அந்யநரத்தில் இயேசுவின் சீைர் திரும்பி வந்தனர். வபண் 

ஒருவரிைம் அவர் யபசிக்வகாண்டிருப்பலதக் கண்டு அவர்கள் 

விேப்புற்றனர். எனினும் ``என்ன யவண்டும்?'' என்யறா, ``அவயராடு 

என்ன யபசுகிறீர்?'' என்யறா எவரும் யகட்கவில்லை. 

அப்வபண் தம் குைத்லத விட்டுவிட்டு ஊருக்குள் வேன்று 

மக்களிைம், ``நான் வேய்த எல்ைாவற்லறயும் என்னிைம் வோன்ன 

மனிதலர வந்து பாருங்கள். அவர் வமசிோவாக இருப்பாயரா!'' என்றார். 

அவர்கள் ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு இயேசுவிைம் வந்தார்கள். 

 

அதற்கிலையில் சீைர், ``ரபி, உண்ணும்'' என்று யவண்டினர். 



இயேசு அவர்களிைம், ``நான் உண்பதற்குரிே உணவு ஒன்று உண்டு. 

அது உங்களுக்குத் வதரிோது'' என்றார். ``ோராவது அவருக்கு உணவு 

வகாடுத்திருப்பார்கயைா'' என்று சீைர்கள் தங்களிலையே யபசிக் 

வகாண்ைார்கள். 

இயேசு அவர்களிைம், ``என்லன அனுப்பிேவரின் திருவுைத்லத 

நிலறயவற்றுவதும் அவர் வகாடுத்த யவலைலேச் வேய்து முடிப்பதுயம 

என் உணவு. `நான்கு மாதங்களுக்குப் பின்தான் அறுவலை' என்னும் 

கூற்று உங்களிலையே உண்யை! நிமிர்ந்து வேல்வவளிகலைப் பாருங்கள். 

பயிர் முற்றி அறுவலைக்குத் தோராய் உள்ைது. அறுப்பவர் கூலி 

வபறுகிறார்; நிலைவாழ்வு வபறுவதற்காக மக்கலைக் கூட்டிச் 

யேர்க்கிறார். இவ்வாறு விலதப்பவரும் அறுப்பவரும் ஒருமிக்க 

மகிழ்ச்சிேலைகின்றனர். நீங்கள் உலைத்துப் பயிரிைாதலத அறுவலை 

வேய்ே நான் உங்கலை அனுப்பியனன். மற்றவர்கள் உலைத்தார்கள்; 

ஆனால் நீங்கள் அந்த உலைப்பின் பேலன அலைந்தீர்கள். இவ்வாறு 

`விலதப்பவர் ஒருவர்; அறுவலை வேய்பவர் யவறு ஒருவர்' என்னும் 

கூற்று உண்லமோயிற்று'' என்றார். 

`நான் வேய்தலவ அலனத்லதயும் என்னிைம் வோன்னார்\' என்று 

ோன்று பகர்ந்த வபண்ணின் வார்த்லதலே முன்னிட்டு அவ்வூரிலுள்ை 

ேமாரிேர் பைர் இயேசுவிைம் நம்பிக்லக வகாண்ைனர். ேமாரிேர் 

அவரிைம் வந்தயபாது அவலரத் தங்கயைாடு தங்குமாறு 

யகட்டுக்வகாண்ைனர். அவரும் அங்கு இரண்டு நாள் தங்கினார். அவரது 

வார்த்லதலே முன்னிட்டு இன்னும் பைர் அவலர நம்பினர். அவர்கள் 

அப்வபண்ணிைம், ``இப்யபாது உன் யபச்லேக் யகட்டு நாங்கள் 

நம்பவில்லை; நாங்கயை அவர் யபச்லேக் யகட்யைாம். அவர் 

உண்லமயியை உைகின் மீட்பர் என அறிந்து வகாண்யைாம்'' என்றார்கள். 



 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துகவ உமக்கு புகழ் 

 

 

  

 


