
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 20ம் ஞாயிறு 

 

முதல் வாசகம் 

நாடெங்கும் வழக்குக் காரணமாய் இருக்கும்படி என்னைப் டபற்றாயே!  

இனறவாக்கிைர் எயரமிோ நூலிலிருந்து வாசகம்   38: 4-6, 8-10 

அந்நாள்களில்  

தலைவர்கள் அரசலைப் பார்த்து, ``இம்மனிதன் கண்டிப்பாய்ச் சாக 

வவண்டும்; ஏனைனில் இவன் இவ்வாறு வபசி இந்நகரில் எஞ்சியுள்ள 

வபார் வீரர்கலளயும் மக்கள் அலைவலரயும் மைம் தளரச்னசய்து 

வருகிறான். இந்த ஆள் இம்மக்களின் அழிலவத் வதடுகிறாவை அன்றி, 

நைலைத் வதடுவதில்லை'' என்றார்கள்.  

அதற்கு அரசன் னசவதக்கியா, ``நன்று. அவலை உங்களிடவம 

லகயளிக்கிவறன். ஏனைனில் உங்கலளப் பலகத்துக்னகாண்டு அரசைால் 

எதுவும் னசய்ய இயைாவத'' என்றான். எைவவ அவர்கள் எவரமியாலவப் 

பிடித்து, காவல் கூடத்தில் அரச மகன் மல்கியாவுக்குச் னசாந்தமாை 

பாழ்ங்கிணற்றுக்குள் கயிற்றில் கட்டி அவலரக் கீவே இறக்கிவிட்டார்கள். 

அக்கிணற்றில் தண்ணீர் இல்லை; வசறு மட்டுவம இருந்தது. எைவவ 

எவரமியா வசற்றுக்குள் புலதயத் னதாடங்கிைார்.  



எவபது னமவைக்கு அரண்மலையினின்று னவளிவய னசன்று 

அரசலை வநாக்கி, ``என் தலைவவர! என் அரசவர! இலறவாக்கிைர் 

எவரமியாலவப் பாழ்ங்கிணற்றில் தள்ளியதால் இம்மனிதர்கள் பாவம் 

னசய்தார்கள். அவர் அங்குப் பட்டினியால் மடிந்துவபாவார்; ஏனைனில் 

நகரில் அப்பம் ஏதும் கிலடயாது'' என்று கூறிைார்.  

அலதக் வகட்ட அரசன் எத்திவயாப்பியராை எவபது னமவைக்லக 

வநாக்கி, ``உன்வைாடு மூன்று வபலர இங்கிருந்து கூட்டிச்னசல். 

இலறவாக்கிைர் எவரமியா சாவதற்கு முன்வப கிணற்றினின்று அவலரத் 

தூக்கிவிடு'' என்று கட்டலளயிட்டான். 

இது ஆண்ெவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இனறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுனரப் பாெல்    திபா 40: 1. 2. 3. 17 (பல்லவி: 13b) 

 

பல்லவி: ஆண்ெவயர, எைக்கு உதவி டசய்ே வினரந்து வாரும்.  

 

1 நான் ஆண்டவருக்காகப் னபாறுலமயுடன் காத்திருந்வதன்; அவரும் என் 

பக்கம் சாய்ந்து எைது மன்றாட்லடக் வகட்டருளிைார். பல்லவி...  

 

2 அழிவின் குழியிலிருந்து என்லை அவர் னவளிக்னகாணர்ந்தார்; வசறு 

நிலறந்த பள்ளத்தினின்று தூக்கினயடுத்தார்; கற்பாலறயின்வமல் நான் 

காலூன்றி நிற்கச் னசய்தார்; என் காைடிகலள உறுதிப்படுத்திைார்.  

                                                                                                                      பல்லவி..... 

3 புதியனதாரு பாடலை, நம் கடவுலளப் புகழும் பாடலை என் 

நாவினின்று எேச் னசய்தார்; பைரும் இலதப் பார்த்து அச்சங்னகாண்டு 

ஆண்டவர் மீது நம்பிக்லக னகாள்வர். பல்லவி...... 



 

17 நாவைா ஏலே; எளியவன்; என் தலைவர் என்மீது அக்கலற 

னகாண்டுள்ளார்; நீவர என் துலணவர், என் மீட்பர்! என் கடவுவள, எைக்குத் 

துலண னசய்ய விலரந்து வாரும்.      பல்லவி........ 

 

இரண்ொம் வாசகம் 

நமக்குக் குறிப்பிட்டுள்ள பந்தேத்தில் மை உறுதியோடு ஓடுயவாமாக. 

எபியரேருக்கு எழுதப்பட்ெ திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்   12: 1-4 

சவகாதரர் சவகாதரிகவள,  

திரண்டு வரும் வமகம் வபால் இத்தலை சாட்சிகள் நம்லமச் சூழ்ந்து 

நிற்க எந்தச் சுலமலயயும், நம்லமப் பற்றிக்னகாண்டிருக்கும் எந்தப் 

பாவத்லதயும் உதறித் தள்ளிவிட்டு, நமக்குக் குறிப்பிட்டுள்ள பந்தயத்தில் 

மை உறுதிவயாடு ஓடுவவாமாக. நம்பிக்லகலயத் னதாடங்கி 

வழிநடத்துபவரும் அலத நிலறவு னசய்பவருமாை இவயசுவின்மீது 

கண்கலளப் பதிய லவப்வபாம். அவர் தாம் அலடய இருந்த மகிழ்ச்சியின் 

னபாருட்டு, இழிலவயும் னபாருட்படுத்தாமல் சிலுலவலய 

ஏற்றுக்னகாண்டார். இப்வபாது, கடவுளது அரியலணயின் வைப் பக்கத்தில் 

வீற்றிருக்கிறார்.  

பாவிகளால் தமக்கு உண்டாை எந்த எதிர்ப்லபயும் மை உறுதிவயாடு 

தாங்கிக்னகாண்ட அவலர எண்ணிப்பாருங்கள். அப்வபாது நீங்கள் மைம் 

வசார்ந்து தளர்ந்து வபாக மாட்டீர்கள். பாவத்திற்கு எதிராை 

வபாராட்டத்தில், இரத்தம் சிந்தும் அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து 

நிற்கவில்லை. 

இது ஆண்ெவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இனறவா உமக்கு நன்றி 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0818.html


 

நற்டசய்திக்கு முன் வாழ்த்டதாலி 

அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! என் ஆடுகள் எைது குரலுக்குச் 

டசவிசாய்க்கின்றை. எைக்கும் அவற்னறத் டதரியும். அனவயும் என்னைப் 

பின்டதாெர்கின்றை. அல்யலலூோ. 

  

நற்டசய்தி வாசகம் 

அனமதினே ஏற்படுத்த வந்யதன் என்றா நினைக்கிறீர்கள்? இல்னல, பிளவு 

உண்ொக்கயவ வந்யதன் 

⃰லூக்கா எழுதிே நற்டசய்தியிலிருந்து வாசகம்     12: 49-53 

இவயசு தம் சீடலர வநாக்கிக் கூறியது: ``மண்ணுைகில் தீ மூட்ட வந்வதன். 

அது இப்னபாழுவத பற்றி எரிந்துனகாண்டிருக்க வவண்டும் என்பவத என் 

விருப்பம். ஆயினும் நான் னபற வவண்டிய ஒரு திருமுழுக்கு உண்டு. அது 

நிலறவவறுமளவும் நான் மிகவும் மை னநருக்கடிக்குள்ளாகி இருக்கிவறன்.  

மண்ணுைகில் அலமதிலய ஏற்படுத்த வந்வதன் என்றா 

நிலைக்கிறீர்கள்? இல்லை, பிளவு உண்டாக்கவவ வந்வதன் எை 

உங்களுக்குச் னசால்கிவறன். இதுமுதல் ஒரு வீட்டிலுள்ள ஐவருள் 

இருவருக்கு எதிராக மூவரும் மூவருக்கு எதிராக இருவரும் பிரிந்திருப்பர். 

தந்லத மகனுக்கும், மகன் தந்லதக்கும், தாய் மகளுக்கும், மகள் தாய்க்கும், 

மாமியார் தன் மருமகளுக்கும், மருமகள் மாமியாருக்கும் எதிராகப் 

பிரிந்திருப்பர்.'' 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்டசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 


