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Church of the Assumption, PJ 

ய ோவோன் 4 : 5 - 52 

 

துணைத் தணைப்பும் சிந்தணனயும் :   

நம்பிக்ணக தரும் வோழ்ணகயின் குடிநீர;்  ோதோரத்்தங்கணை உை்ணமயுடன் 

எதிர ்ககோை்ளுதை். 

 

நடவடிக்ணக:  நமது ஆணைகை் ஆன்மீக பணடப்புக்கைின் வழிய .  

 

இன்று, வித்தி ோைமோன வழியிை் ஒரு ைமோரி  கபை்ணை  எதிர ்

ககோை்கிரோர.் யகோதுணம பயிர ் நடவும் சிக்கோர ்எனும் ஊரிை் இஸ்யரலி  யதை 

பக்தரோன  யேக்ப்பு கிைறு யதோை்டி ககோை்டிருக்கும்யபோது நடந்தது.... 

இய சு யகோரினோர,்  " குடிக்க எனக்குத் தை்ைீர ்ககோடும்." 

 உைவு, குடிநீர ்மற்றும் உறவு ஆகி ணவ மனித ஆணைக்கு உட்பட்டது. 

( யூதரக்ை் ைமோரி ரக்யைோடு கபோதுவோக  பகிரந்்து ககோை்வதிை்ணை.) 

ைமோரி ப் கபை் தைவோட  கபோருகட்கை்  இன்றி  இருந்தோரக்ை்."  ஐ ோ 

தை்ைீர ்கமோை்ை  ஒன்றுமிை்ணை, கிைறு ஆழமோனது."  இய சு ...இடயமோ 

யநரயமோ ஆகி வற்றிக்கு கட்டுபடவிை்ணை.குறிப்போக  கை ்தியின்  மீது 

ஆரவ்ம் ககோை்டிருந்தோர.் 

"இந்தத்  தை்ைீணரக் குடிக்கும் ஒவ்கவோருவருக்கும் மீை்டும் தோகம் 

எடுக்கும். நோன் ககோடுக்கும் தை்ைீணரக் குடிக்கும் எவருக்கும் என்றுயம 

தோகம் எடுக்கோது;  நோன்  ககோடுக்கும் தை்ைீர ்அணதக்  குடிப்பவருக்குை்  

கபோங்கி எழும் ஊற்றோக மோறி நிணைவோழ்வு அைிக்கும்.' 

ஒரு மனிதனுக்கு உைவும் குடிநீரும் உடலுக்கு யதணவ ோன நிணை ை்ை.   

மோறோக இய சு  ஆன்மீக வழியிை் பணடத்தவருடன்  ஒன்றிணை   அதன் 

யதணவணகணை உைர ணவக்கிறோர.் ஆை்டவர ்ைவோலுக்கு யமை் ஏற்பவர.் 

இய சு ைமோரி ப் கபை்ைின்  வோரத்ண்தகணை இவ்வோறு  ணக ோை்கிறரர:்  

கிைற்று  நீருடன்  தை்ைீர.் கிைற்று நீர ்தழும்போது , உயிரற்றது. ஓடும் நீர ்

உயியரோட்டம்  ககோை்டது. இந்த உயியரோட்ட நீர ்வோழ்க்ணகயின் 

அரத்்தங்கணை உைர ணவக்கிறது.  

1. அரத்த்முை்ை உை்ணம ோன வோழ்க்ணக இ ை்பு 

11. முடிவிை்ைோ ஆை்டவரின் இை்ைத்திை் ஆசீர ்

துணைத் தணைப்பும் சிந்தணனயும்:   
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நம்பிக்ணகண த் தரும் வோழ்க்ணகயின் குடிநீர ். ோதோரத்்தங்கணை 

எதிரக்கோை்ளுதை். 

 

போதுகோக்கப்பட யவை்டி  வைங்கைிை் , நம்பிக்ணக ஊட்டும் குடிநீரும் 

ஒன்றோகும். மயைசி  நோடு இ ற்க்ணகயியை மிகுந்த  நீரவ்ைம் நிணறந்த 

நோடோகும். கைோை்ை இ ைோத சிை பிரைச்ிணனகை், சிைோங்கூர ்மோநிைத்திை் 

இருக்கின்றன.  நீர ்பற்றோக்குணற  கோற்றுத்தூ ்ணமயின்ணம இருந்தோலும் 

இணத  உைரந்்து போதுகோப்பு  நடவடிக்ணக நோடு அணுக  யவை்டும். நீர ்

கிணடக்கிறது  என இருக்கக்கூடோது. 

முரை்போடோன கருத்து, 

இம  மணையிை் பனியிை் யதக்கும் நீரப்டைங்கணை ....விஞ்ஞோன வழியிை். 

கூம்பு யபோன்று கை ற்ணக தூபங்கணை அணமத்து நீர ்போதுகோக்கப்படுகிறது.   

யகோணடக்கோைத்திை் நீர ்உருகி  வர  ப ன் படுத்துகின்றனர.்  யமலும் 

விவைோ  யதணவகளுக்கு பூரத்்தி கை ்கின்றனர.் குறிப்போக இந்தி   நோட்டு  

மக்கை் நீரின் அருணமண  உைரந்்துை்ைனர.் 

கை ை் நடவடிக்ணக:  ஆை்டவர ்ஆன்மீக வழியிை் எை்ைோ 

பணடப்புக்ணகணையும் கோை்கிறோர.் 

 

"சூரி ணனப்  பற்றி சிறுபோடை்"  இப்போடணை இ ற்றி வர ் மோரட்ி யகோகன். 

அசிசியின்  புனித பிரோன்சிஸ் இணை ணமத்து இ ற்க்ணகய ோடு ஒப்பிடட்ு 

சீரத்ூக்கிப் போரக்்கிறோர.் 

 

கடவுைின் மகிணம கைோரக்்கத்திை் ஆரப்்பரிக்கப்படுகிறது. 

எை்ைோ பணடப்புக்களும் மகிழ்ைச்ியிை் முழங்கப் படுகிறது. 

வோருங்கை் வனத்திை் நடனம் ஆடுயவோம் 

வோருங்கை் திடலிை் விணை ோடுயவோம் 

ஆை்டவரின் மகிணமண  போடுயவோம் போடுயவோம் 

தினம் ஒைி  ககோடுக்கும் 

சூரி ணனப் யபோற்று 

நிைோவும் நடை்த்திரங்களும் ஒைி கதிரக்ை்  வீை  

சிம்மோைனத்திற்கு ப ைிக்க  வழிவிடுகிறது! 
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ைமநிணையிை் பரந்த வைங்கணை போவித்துை்யைோம்,  எடுத்தணத திரும்ப 

ககோடுக்க இ ைோது. தூக்கி எரியும் கைோைை்ோரத்ணதக் ககோை்டவரக்ை்  

நோமிை்ணை. சுற்றுைச்ூழை் நிணை  மனமோற்றத்ணத  அறி   "ைோடத்யதோ  சி"  

எனும் நூலிருந்து கீயழ கோை்யபோம்:  

 

சுற்றுை ் சூழை் நிணை மனமோற்றம் 

 

" இப்யபரப்ட்ட உ ரந்்த ககோை்ணககணை ஆன்மீகமோக நோம் ஏற்றுக் 

ககோை்ளும் யபோது நீடித்த நிரந்தர பைணன உருவோக்க வை்ணைணம ோக 

மோறிவிடுகின்றன. இ ற்க்ணக ஆன்மீகதத்ிற்கு மனித உை்ைங்கணை 

ஊடுருவி நை்ை கை ை்போடுகணைத் தூை்டும் ைக்தி  உை்ைது. தனிமனித 

கை ை்போடுகை், ைமுதோ  கை ை்போடுகை்  யபோன்ற சீரி  மு ற்சிகளுக்கு 

ணதரி த்ணதயும்  தூை்டுதணையும் ஒத்துணழப்ணபயும் தந்து  மனித 

வோழ்வின் உை்ணம ோன அரத்த்ங்கணையும் கை்டு  ககோை்ை இ ற்ணக 

ஆன்மீகம் உதவி புரியும்." 

இதுவணர  கிறிஸ்துவ மக்கை், கடவுை்  தோ ோகி  திருைை்ணபக்குக்  

ககோடுத்துை்ை  மோகபரும் ககோணடகணை  உபய ோகித்து தங்கைது 

வோழ்க்ணகயிை் முன்யனற்றம் கோை  தவறிவிட்டிருக்கிறோரக்ை். 

திருைை்ணபயின்  வரைோற்றிை் நோம் யபோற்றி ககோை்டோடும் '  பரிசுத்த  ஆவி 

எனும் ஆவி ோனவர ்'  எப்யபோயம பணடப்பியை இருந்து வருகிறோர.் நம்மியை 

வோழந்து வருகிறோர.் இப்புவியிை் குடிககோை்டிருக்கிறோர.்  சுற்றுைச்ூழலிை் 

எங்கும் வி ோபித்து உை்ைோர ். " 

உைகைோவி  அைவிை் போணைவனங்கை் உருவோவது  அதிகரித்து   வருகிறது. 

ஏகனன்றோை் மனித உை்ைங்கை் போணைவனங்கைோக மோறி விட்டன. 

"சூழ்நிணை சீரய்கடு ஒரு சிறி  உை்ைோரந்்த மனமோற்றத்திற்கு நம்ணம 

அணழக்கிறது. ஒரு சிைர ் நை்ை கிறிஸ்துவ மக்கை் சுற்றுைச்ூழை் சீரய்கட்ணட 

நம்போமை் , அப்படி  நம்பினோலும் தங்கைோை் ஒன்றும் கை ்  முடி ோது எனும் 

அவநம்பிக்ணக ோை் உந்தப் பட்டு  மற்றவரக்ை் அந்தை ்சூழை் நைனிை் 

எடுத்துக்ககோை்ைளும் மு ற்சிகணைப் பரிகசித்து வருகின்றனர.் மற்றவரக்ை் 

எது நடந்தோலும் நடக்கட்டும் என உதோசீனப்  படுத்தும் யபோக்கிை் 

அவரக்ளுணட   வழக்கமோன பழக்க வழக்கங்கணை மோற்றிக்ககோை்ைோமலும்  

இருந்து வருகிறோரக்ை்.  

 

யமற்குறுப்பிட்ட அணனவருக்கும் உடனடி ோகத் யதணவப்படுவது சூழியி ை் 

மனமோற்றம் மட்டுயம. இந்த மனமோற்றதத்ிை் சுற்றுைச்ுழயைோடு தோங்கை் 
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ணவத்துை்ை  உறவோனது  இய சு கிறிஸ்துயவோடு தோங்கை் ணவத்துை்ை 

உறவுக்குை ் ைமயம என்பணத புரிந்து ககோை்ை யவை்டும்.கடவுளுணட  

பணடப்போகி   சுற்றுைச்ூழணைப் யபைிக் கோப்பது  ஒரு மோகபரும் 

புை்ைி யம என்றும், சுற்றுைச்ூழணைப் போதுகோப்பது கிறிஸ்தவரக்ளுக்கு 

கடவுை் ககோடுதத்  மோகபரும் அழப்பு என்பணதயும் அவரக்ை்  புரிந்துககோை்ை  

யவை்டியுை்ைது." 
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