
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 21ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

உங்கள் உறவின் முறறயாறை  அறைத்து மக்களிைத்தாரிறையய இருந்து 

என் திருமறலக்கு அறைத்து வருவார்கள். 

இறறவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     66: 18-21 

ஆண்ைவர் கூறியது: 

மானிடர் அனைவரின் செயல்கனையும் எண்ணங்கனையும் நான் 

அறிவவன்; பிறஇைத்தார், பிறசமாழியிைர் அனைவனையும் நான் கூட்டிச் 

வெர்க்க வருவவன்; அவர்களும் கூடிவந்து என் மாட்சினயக் காண்பார்கள். 

அவர்களினடவய ஓர் அனடயாைத்னத நான் ஏற்படுத்துவவன்; அவர்களுள் 

எஞ்சியிருப்வபானை மக்களிைத்தாரினடவய அனுப்பி னவப்வபன்; 

அவர்கள் தர்சீசு, பூல், வில்வீைர் வாழும் லூது, தூபால், யாவான், 

சதானையிலுள்ை தீவு நாடுகள் ஆகியவற்றிற்குச் செல்வார்கள். 

இந்நாட்டிைர் என் புகழ்பற்றிக் வகள்விப்படாதவர்; என் மாட்சினயக் 

கண்டிைாதவர்; அவர்களும் என் மாட்சி பற்றி மக்களிைத்தாருக்கு 

எடுத்துனைப்பார்கள். 



அவர்கள் உங்கள் உறவின் முனறயார் அனைவனையும் அனைத்து 

மக்களிைத்தாரினடவய இருந்து ஆண்டவருக்கு அளிக்கும் பனடயைாகக் 

சகாண்டு வெர்ப்பார்கள்; இஸ்ைவயல் மக்கள் தூய கைம் ஒன்றில் உணவுப் 

பனடயனை ஆண்டவரின் வகாவிலுக்கு எடுத்து வருவதுவபால், 

அவர்கனைக் குதினைகள், வதர்கள், பல்ைக்குகள், கழுனதகள், ஒட்டகங்கள் 

ஆகியவற்றின் வமல் ஏற்றி, எருெவைமிலுள்ை என் திருமனைக்கு அனைத்து 

வருவார்கள், என்கிறார் ஆண்டவர். வமலும் அவர்களுள் சிைனைக் 

குருக்கைாகவும் வைவியைாகவும் நியமிப்வபன், என்கிறார் ஆண்டவர். 

  

இது ஆண்ைவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுறைப்  ாைல்   தி ா  117: 1,2 ( ல்லவி மாற் 16: 15) 

 

 ல்லவி:  உலபகங்கும் பசன்று  றைப்பிற்பகல்லாம் நற்பசய்திறயப் 

 றறசாற்றுங்கள்  

அல்லது: அல்யலலூயா. 

1 பிற இைத்தாவை! நீங்கள் அனைவரும் ஆண்டவனைப் 

வபாற்றுங்கள்! மக்களிைத்தாவை! நீங்கள் அனைவரும் அவனைப் 

புகழுங்கள்! 

 ல்லவி... 

2 ஏசைனில், ஆண்டவர் நமக்குக் காட்டும் மாறாத அன்பு 

மிகப்சபரியது; அவைது உண்னம என்சறன்றும் நினைத்துள்ைது.  

 ல்லவி... 

 

 

 



இைண்ைாம் வாசகம் 

ஆண்ைவர் தாம் யாரிைம் அன்பு பகாண்டிருக்கிறாயைா அவர்கறைக் 

கண்டிக்கிறார். 

எபியையருக்கு எழுதப் ட்ை திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-7, 11-13  

 

ெவகாதைர் ெவகாதரிகவை, 

தம் பிள்னைகளிடம் வபசுவதுவபால் இனறவன் 

உங்களுக்குத் தந்த பின்வரும் அறிவுனைனய நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்கள்; 

“பிள்ைாய், ஆண்டவர் உன்னைக் கண்டித்துத் திருத்துவனத வவண்டாம் 

எைத் தள்ளிவிடாவத. அவர் கண்டிக்கும்வபாது தைர்ந்து வபாகாவத. தந்னத 

தாம் ஏற்றுக்சகாண்ட மக்கனைத் தண்டிக்கிறார்; ஆண்டவர் தாம் யாரிடம் 

அன்பு சகாண்டிருக்கிறாவைா அவர்கனைக் கண்டிக்கிறார்.” 

திருத்தப்படுவதற்காகத் துன்பங்கனைத் தாங்கிக் சகாள்ளுங்கள். கடவுள் 

உங்கனைத் தம் பிள்னைகைாக நடத்துகிறார். தந்னத தண்டித்துத் திருத்தாத 

பிள்னை உண்வடா? 

இவ்வாறு திருத்தப்படுவது இப்வபாது 

மகிழ்ச்சிக்குரியதாய் இைாமல், துயைத்துக்குரியதாகவவ வதான்றும். ஆைால் 

பின்ைர், இவ்வாறு பயிற்சி சபற்றவர்கள் அனமதினயயும் வநர்னமயாை 

வாழ்னவயும் பயைாகப் சபறுவர். எைவவ, “தைர்ந்துவபாை னககனைத் 

திடப்படுத்துங்கள், தள்ைாடும் முைங்கால்கனை 

உறுதிப்படுத்துங்கள்.“நீங்கள் வநர்னமயாை பானதயில் நடந்து 

செல்லுங்கள்.” அப்வபாதுதான் ஊைமாய்ப் வபாை கால்மூட்டு பிெகாமல் 

குணமனடயும். 

 

இது ஆண்ைவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி    யயாவா  14: 6 

அல்யலலூயா, அல்யலலூயா! வழியும் உண்றமயும் வாழ்வும் 

நாயை. என் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்றதயிைம் வருவதில்றல. 

அல்யலலூயா. 

 



நற்பசய்தி வாசகம் 

 

கிைக்கிலும் யமற்கிலும் வைக்கிலும் பதற்கிலுமிருந்து மக்கள் வந்து 

 ந்தியில் அமர்வார்கள்  

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 22-30  

 

அக்காைத்தில் 

இவயசு நகர்கள், ஊர்கள் வதாறும் கற்பித்துக்சகாண்வட 

எருெவைம் வநாக்கிப் பயணம் செய்தார். அப்சபாழுது ஒருவர் அவரிடம், 

“ஆண்டவவை, மீட்புப் சபறுவவார் சிைர் மட்டும்தாைா?” என்று வகட்டார். 

அதற்கு அவர் அவர்களிடம் கூறியது: 

“இடுக்கமாை வாயில் வழியாக நுனைய வருந்தி 

முயலுங்கள். ஏசைனில் பைர் உள்வை செல்ை முயன்றும் 

இயைாமற்வபாகும். ‘வீட்டு உரினமயாைவை, எழுந்து கதனவத் 

திறந்துவிடும்’ என்று வகட்பீர்கள். அவவைா, நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் 

எை எைக்குத் சதரியாது’ எைப் பதில் கூறுவார். அப்சபாழுது நீங்கள், 

‘நாங்கள் உம்வமாடு உணவு உண்வடாம், குடித்வதாம். நீர் எங்கள் வீதிகளில் 

கற்பித்தீவை’ என்று சொல்வீர்கள். 

ஆைாலும் அவர், ‘நீங்கள் எவ்விடத்தாவைா எைக்குத் 

சதரியாது. தீங்கு செய்வவாவை, அனைவரும் என்னைவிட்டு அகன்று 

வபாங்கள்’ எை உங்களிடம் சொல்வார். ஆபிைகாமும் ஈொக்கும் 

யாக்வகாபும் இனறவாக்கிைர் யாவரும் இனறயாட்சிக்கு 

உட்பட்டிருப்பனதயும் நீங்கள் புறம்வப தள்ைப்பட்டிருப்பனதயும் 

பார்க்கும் வபாது அழுது அங்கைாய்ப்பீர்கள். இனறயாட்சியின்வபாது 

கிைக்கிலும் வமற்கிலும் வடக்கிலும் சதற்கிலுமிருந்து மக்கள் வந்து 

பந்தியில் அமர்வார்கள். 

ஆம், கனடசியாவைார் முதன்னமயாவர்; 

முதன்னமயாவைார் கனடசியாவர்.” 

 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி.  

 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 



 

 

 

 

 

 


