
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 19ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம்  

எங்கள்  ககவர்ககை நீர் தண்டித்த அந்த ஒரே பசயலால் உம்மிடம் 

எங்ககை அகைத்துப் ப ருகைப் டுத்தினீர்  

சாலரைானின் ஞான  நூலிலிருந்து வாசகம்    18: 6-9 

எகிப்பது நாட்டில் தாங்கள் நம்பியிருந்த வாக்குறுதிகளைத் 

ததளிவாக அறிந்து அவற்றில் மகிழ்ந்திருக்கும்படி அந்த இரவு எங்கள் 

மூதாளதயர்க்கு முன்னறிவிக்கப்பட்டது. நீதிமான்களின் மீட்ளபயும் 

அவர்களுளடய பளகவர்களின் அழிளவயும் உம் மக்கள் எதிர்பார்த்துக் 

தகாண்டிருந்தார்கள். எங்கள் பளகவர்களை நீர் தண்டித்த அந்த ஒரர 

தெயலால் உம்மிடம் எங்களை அளைத்துப் தபருளமப்படுத்தினீர். 

  

நல்லவர்களின் தூய மக்கள் மளைவாகப் பலி தெலுத்தினார்கள்; 

நன்ளமகளையும் இடர்களையும் ஒன்றுரபாலப் பகிர்ந்து தகாள்வார்கள் 

என்னும் இளைச் ெட்டத்திற்கு அவர்கள் ஒருமித்து உடன்பட்டார்கள்; 

மூதாளதயர்களின் புகழ்ப்பாக்களை அரத ரவளையில் பாடிக் 

தகாண்டிருந்தார்கள். 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உைக்கு நன்றி 



 

 திலுகேப்  ாடல்   தி ா 33: 1,12. 18-19. 20, 22 ( ல்லவி 12b) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவரே தைது உரிகைச் பசாத்தாகத் பதரிந்பதடுத்த ைக்கள் 

ர றுப ற்ரறார். 

1 நீதிமான்கரை, ஆண்டவரில் களிகூருங்கள்; நீதியுள்ரைார் 

அவளரப் புகழ்வது தபாருத்தமானரத. 

12  ஆண்டவளரத் தன் கடவுைாகக் தகாண்ட இனம் 

ரபறுதபற்ைது; அவர் தமது உரிளமச் தொத்தாகத் 

ததரிந்ததடுத்த மக்கள் ரபறுதபற்ரைார்.    ல்லவி.... 

18  தமக்கு அஞ்சி நடப்ரபாளரயும் தம் ரபரன்புக்காகக் 

காத்திருப்ரபாளரயும் ஆண்டவர் கண்ர ாக்குகின்ைார். 

  

19  அவர்கள் உயிளரச் ொவினின்று காக்கின்ைார்; அவர்களைப் 

பஞ்ெத்திலும் வாழ்விக்கின்ைார்.     ல்லவி.... 

 

20 நாம் ஆண்டவளர நம்பியிருக்கின்ரைாம்; அவரர நமக்குத் 

துள யும் ரகடயமும் ஆவார். 

22 உம்ளமரய நாங்கள் நம்பியிருப்பதால், உமது ரபரன்பு 

எங்கள்மீது இருப்பதாக!      ல்லவி... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இேண்டாம் வாசகம் 

எதிர்ரநாக்கியிருந்த நககேத் திட்டமிட்டவரும் கட்டியவரும் கடவுரை. 

எபிரேயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்   11:1-2,8-19 

 

ெரகாதரர் ெரகாதரிகரை, 

நம்பிக்ளக என்பது நாம் எதிர்ரநாக்கி இருப்பளவ 

கிளடக்கும் என்னும் உறுதி; கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவ பற்றிய 

ஐயமற்ை நிளல. இந்த நம்பிக்ளகயால்தான் நம் மூதாளதயர் நற்ொன்று 

தபற்ைனர். 

ஆபிரகாம் தாம் அளைக்கப்பட்டரபாது கீழ்ப்படிந்து, 

உரிளமப்ரபைாகப் தபைவிருந்த இடத்திற்குச் தென்ைதும் 

நம்பிக்ளகயினால்தான். தாம் எங்ரக ரபாக ரவண்டும் என்று 

ததரியாதிருந்தும் அவர் புைப்பட்டுச் தென்ைார். வாக்களிக்கப்பட்ட 

நாட்டில் அவர் குடிரயறி ஒர் அன்னியளரப் ரபால் வாழ்ந்தது 

நம்பிக்ளகயினாரலரய. அரத வாக்குறுதிக்கு உடன் உரிளமயாைர்கைான 

ஈொக்குடனும், யாக்ரகாபுடனும் அவர் கூடாரங்களில் குடியிருந்தார். 

ஏதனனில், அவர் அளெயாத அடித்தைமுள்ை ஒரு நகளர 

எதிர்ரநாக்கியிருந்தார். அளதத்திட்டமிட்டவரும் கட்டியவரும் கடவுரை. 

ஆபிரகாம் வயது முதியவராயும் ொரா கருவுை இயலாதவராயும் 

இருந்தரபாதிலும், அவர் ஒரு தந்ளதயாவதற்கான ஆற்ைல் தபற்ைதும் 

நம்பிக்ளகயினால்தான். ஏதனனில் வாக்களித்தவர் நம்பிக்ளகக்குரியவர் 

என அவர் கருதினார். இவ்வாறு, உயிரற்ைவர் ரபாலிருந்த இந்த 

ஒருவரிடமிருந்து வானத்திலுள்ை திரைான விண்மீன்களைப் ரபாலவும் 

கடற்களரயிலுள்ை எண்ணிைந்த ம ளலப் ரபாலவும் க க்கற்ை மக்கள் 

பிைந்தனர். 

இவர்கள் எல்லாம் நம்பிக்ளக தகாண்டவர்கைாய் இைந்தார்கள்; 

வாக்களிக்கப்பட்டவற்ளை அவர்கள் தபைவில்ளலதயனினும், 

ததாளலயில் அவற்ளைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள்; இவ்வுலகில் தாங்கள் 

அன்னியர் என்பளதயும் தற்காலிகக் குடிகள் என்பளதயும் ஏற்றுக் 

தகாண்டார்கள். இவ்வாறு ஏற்றுக் தகாள்ரவார் தம்முளடய 

தாய்நாட்ளடத் ரதடிச் தெல்ரவார் என்பது ததளிவு. தாங்கள் விட்டுவந்த 

நாட்ளட அவர்கள் நிளனத்துக் தகாண்டிருக்கவில்ளல. அப்படி 

நிளனத்திருந்தால் திரும்பிச் தெல்ல அவர்களுக்கு வாய்ப்புக் 



கிளடத்திருக்கும். ஆனால், அவர்கள் சிைப்பான ஒரு நாட்ளட, அதாவது, 

விண் க நாட்ளடரய நாடுகிைார்கள். அதனால்தான் கடவுளும் தம்ளம, 

“அவர்களுளடய கடவுள்” என்று அளைத்துக்தகாள்ை 

தவட்கப்படவில்ளல. அவர்களுக்தகன அவர் ஒருநகளர 

ஆயத்தப்படுத்தியுள்ைார். 

ஆபிரகாம் ரொதிக்கப்பட்டரபாது ஈொக்ளகப் பலியிடத் துணிந்தது 

நம்பிக்ளகயினால்தான். “ஈொக்கின் மூலரம, உன் வழிமரபு விைங்கும்” 

என்ை வாக்குறுதிளய அவர் தபற்றிருந்த ரபாதிலும், அவர் தம் ஒரர 

மகளனப் பலியிட முன்வந்தார். ஏதனனில், இைந்ரதாளரக் கடவுள் 

உயிரராடு எழுப்ப வல்லவர் என்பளத அவர் உ ர்ந்திருந்தார். எனரவ, 

அவர் தம் மகளன மீண்டும் தபற்றுக் தகாண்டார். பின்பு 

நடக்கவிருந்ததற்கு இது ஓர் அறிகுறி. 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு 

இகறவா உைக்கு நன்றி 

 

 

 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம் 

 

எதிர்ரநாக்கியிருந்த நககேத் திட்டமிட்டவரும் கட்டியவரும் கடவுரை. 

எபிரேயருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்   11:1-2,8-12 

 

ெரகாதரர் ெரகாதரிகரை, 

நம்பிக்ளக என்பது நாம் எதிர்ரநாக்கி இருப்பளவ 

கிளடக்கும் என்னும் உறுதி; கண்ணுக்குப் புலப்படாதளவ பற்றிய 



ஐயமற்ை நிளல. இந்த நம்பிக்ளகயால்தான் நம் மூதாளதயர் நற்ொன்று 

தபற்ைனர். 

ஆபிரகாம் தாம் அளைக்கப்பட்டரபாது கீழ்ப்படிந்து, 

உரிளமப்ரபைாகப் தபைவிருந்த இடத்திற்குச் தென்ைதும் 

நம்பிக்ளகயினால்தான். தாம் எங்ரக ரபாக ரவண்டும் என்று 

ததரியாதிருந்தும் அவர் புைப்பட்டுச் தென்ைார். வாக்களிக்கப்பட்ட 

நாட்டில் அவர் குடிரயறி ஒர் அன்னியளரப் ரபால் வாழ்ந்தது 

நம்பிக்ளகயினாரலரய. அரத வாக்குறுதிக்கு உடன் உரிளமயாைர்கைான 

ஈொக்குடனும், யாக்ரகாபுடனும் அவர் கூடாரங்களில் குடியிருந்தார். 

ஏதனனில், அவர் அளெயாத அடித்தைமுள்ை ஒரு நகளர 

எதிர்ரநாக்கியிருந்தார். அளதத்திட்டமிட்டவரும் கட்டியவரும் கடவுரை. 

ஆபிரகாம் வயது முதியவராயும் ொரா கருவுை இயலாதவராயும் 

இருந்தரபாதிலும், அவர் ஒரு தந்ளதயாவதற்கான ஆற்ைல் தபற்ைதும் 

நம்பிக்ளகயினால்தான். ஏதனனில் வாக்களித்தவர் நம்பிக்ளகக்குரியவர் 

என அவர் கருதினார். இவ்வாறு, உயிரற்ைவர் ரபாலிருந்த இந்த 

ஒருவரிடமிருந்து வானத்திலுள்ை திரைான விண்மீன்களைப் ரபாலவும் 

கடற்களரயிலுள்ை எண்ணிைந்த ம ளலப் ரபாலவும் க க்கற்ை மக்கள் 

பிைந்தனர். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு 

இகறவா உைக்கு நன்றி 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    ைத் 24: 42,44 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! விழிப் ாயிருங்கள்; ஆயத்தைாய் 

இருங்கள்.  ஏபனனில் நீங்கள் நிகனயாத ரநேத்தில் ைானிடைகன் வருவார். 

அல்ரலலூயா. 

 

 

 

 



நற்பசய்தி வாசகம் 

நீங்களும் ஆயத்தைாய் இருங்கள்  

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    12: 32-48 

அக்காலத்தில் 

இரயசு தம் சீடளர ரநாக்கிக் கூறியது “சிறு மந்ளதயாகிய நீங்கள் 

அஞ்ெ ரவண்டாம்; உங்கள் தந்ளத உங்களைத் தம் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தத் 

திருவுைம் தகாண்டுள்ைார். 

உங்கள் உளடளமகளை விற்றுத் தர்மம் தெய்யுங்கள்; 

இற்றுப்ரபாகாத ப ப்ளபகளையும் விண்ணுலகில் குளையாத 

தெல்வத்ளதயும் ரதடிக் தகாள்ளுங்கள்; அங்ரக திருடன் 

தநருங்குவதில்ளல; பூச்சியும் அரிப்பது இல்ளல. உங்கள் தெல்வம் எங்கு 

உள்ைரதா அங்ரக உங்கள் உள்ைமும் இருக்கும். 

உங்கள் இளடளய வரிந்துகட்டிக் தகாள்ளுங்கள். விைக்குகளும் 

எரிந்து தகாண்டிருக்கட்டும். திரும  விருந்துக்குப் ரபாயிருந்த தம் 

தளலவர் திரும்பி வந்து தட்டும்ரபாது உடரன அவருக்குக் கதளவத் 

திைக்கக் காத்திருக்கும் பணியாைருக்கு ஒப்பாய் இருங்கள். தளலவர் வந்து 

பார்க்கும்ரபாது விழித்திருக்கும் பணியாைர்கள் ரபறு தபற்ைவர்கள். 

அவர் தம் இளடளய வரிந்து கட்டிக்தகாண்டு அவர்களைப் பந்தியில் 

அமரச் தெய்து, அவர்களிடம் வந்து பணிவிளட தெய்வார் என உறுதியாக 

உங்களுக்குச் தொல்கிரைன். தளலவர் இரவின் இரண்டாம் காவல் 

ரவளையில் வந்தாலும் மூன்ைாம் காவல் ரவளையில் வந்தாலும் 

அவர்கள் விழிப்பாயிருப்பளதக் காண்பாரானால் அவர்கள் 

ரபறுதபற்ைவர்கள். 

எந்த ரநரத்தில் திருடன் வருவான் என்று வீட்டு உரிளமயாைருக்குத் 

ததரிந்திருந்தால் அவர் தம் வீட்டில் கன்னமிட விடமாட்டார் என்பளத 

அறிவீர்கள். நீங்களும் ஆயத்தமாய் இருங்கள்; ஏதனனில் நீங்கள் 

நிளனயாத ரநரத்தில் மானிடமகன் வருவார்.” அப்தபாழுது ரபதுரு, 

“ஆண்டவரர, நீர் தொல்லும் இந்த உவளம எங்களுக்கா? அல்லது 

எல்லாருக்குமா?” என்று ரகட்டார். 



அதற்கு ஆண்டவர் கூறியது:  “தம் ஊழியருக்கு ரவைா ரவளை 

படியைக்கத் தளலவர் அமர்த்திய நம்பிக்ளகக்கு உரியவரும் 

அறிவாளியுமான வீட்டுப்தபாறுப்பாைர் யார்? தளலவர் வந்து பார்க்கும் 

ரபாது தம் பணிளயச் தெய்துதகாண்டிருப்பவரர அப்பணியாைர். அவர் 

ரபறுதபற்ைவர். அவளரத் தம் உளடளமக்தகல்லாம் அதிகாரியாக அவர் 

அமர்த்துவார் என உண்ளமயாக உங்களுக்குச் தொல்கிரைன். ஆனால் 

அரத பணியாள் தன் தளலவர் வரக்காலந் தாழ்த்துவார் எனத் தன் 

உள்ைத்தில் தொல்லிக்தகாண்டு ஆண், தபண் பணியாைர்கள் 

அளனவளரயும் அடிக்கவும் மயக்கமுை உண் வும் குடிக்கவும் 

ததாடங்கினான் எனில் அப்பணியாள் எதிர்பாராத நாளில், அறியாத 

ரநரத்தில் அவனுளடய தளலவர் வந்து அவளனக் தகாடுளமயாகத் 

தண்டித்து நம்பிக்ளகத் துரராகிகளுக்கு உரிய இடத்திற்குத் தள்ளுவார். 

தன் தளலவரின் விருப்பத்ளத அறிந்திருந்தும் ஆயத்தமின்றியும் 

அவர் விருப்பப்படி தெயல்படாமலும் இருக்கும் பணியாள் நன்ைாய் 

அடிபடுவான். ஆனால் அவர் விருப்பத்ளத அறியாமல் 

அடிவாங்கரவண்டிய முளையில் தெயல்படுபவன் அவரது விருப்பத்ளத 

அறியாமல் தெயல்படுவதால் சிறிரத அடிபடுவான். மிகுதியாகக் 

தகாடுக்கப்பட்டவரிடம் மிகுதியாகரவ எதிர்பார்க்கப்படும். மிகுதியாக 

ஒப்பளடக்கப்படுபவரிடம் இன்னும் மிகுதியாகக் ரகட்கப்படும். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உைக்கு புகழ் 

 

 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம்  

 

நீங்களும் ஆயத்தைாய் இருங்கள்  



⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     12: 35-40 

அக்காலத்தில் 

இரயசு தம் சீடளர ரநாக்கிக் கூறியது: "உங்கள் இளடளய 

வரிந்துகட்டிக் தகாள்ளுங்கள். விைக்குகளும் எரிந்து தகாண்டிருக்கட்டும். 

திரும  விருந்துக்குப் ரபாயிருந்த தம் தளலவர் திரும்பி வந்து 

தட்டும்ரபாது உடரன அவருக்குக் கதளவத் திைக்கக் காத்திருக்கும் 

பணியாைருக்கு ஒப்பாய் இருங்கள். தளலவர் வந்து பார்க்கும்ரபாது 

விழித்திருக்கும் பணியாைர்கள் ரபறு தபற்ைவர்கள். அவர் தம் இளடளய 

வரிந்து கட்டிக்தகாண்டு அவர்களைப் பந்தியில் அமரச் தெய்து, 

அவர்களிடம் வந்து பணிவிளட தெய்வார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் 

தொல்கிரைன். தளலவர் இரவின் இரண்டாம் காவல் ரவளையில் 

வந்தாலும் மூன்ைாம் காவல் ரவளையில் வந்தாலும் அவர்கள் 

விழிப்பாயிருப்பளதக் காண்பாரானால் அவர்கள் ரபறுதபற்ைவர்கள். 

எந்த ரநரத்தில் திருடன் வருவான் என்று வீட்டு உரிளமயாைருக்குத் 

ததரிந்திருந்தால் அவர் தம் வீட்டில் கன்னமிட விடமாட்டார் என்பளத 

அறிவீர்கள். நீங்களும் ஆயத்தமாய் இருங்கள்; ஏதனனில் நீங்கள் 

நிளனயாத ரநரத்தில் மானிடமகன் வருவார்.” 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உைக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


