
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறு 

 

முதல் வாசகம்  

நீ பசய்வது அனைத்னதயும்  ணிவவாடு பசய்  

சீராக்கின்  ஞாை நூலிலிருந்து வாசகம்   3: 17-18, 20, 28-29 

குழந்தாய், நீ செய்வது அனைத்னதயும் பணிவவாடு செய்; 

அவ்வாறாயின், கடவுளுக்கு உகந்வதார் உைக்கு அன்பு காட்டுவர். நீ 

சபரியவைாய் இருக்குமளவுக்குப் பணிந்து நட. அப்வபாது ஆண்டவர் 

முன்னினையில் உைக்குப் பரிவு கிட்டும். ஆண்டவரின் ஆற்றல் சபரிது; 

ஆயினும், தாழ்ந்வதாரால் அவர் மாட்சி சபறுகின்றார். 

இறுமாப்புக்சகாண்வடாரின் வநாய்க்கு மருந்து இல்னை; 

ஏசைனில் தீனம அவர்களுள் வவரூன்றிவிட்டது. நுண்ணறிவாளர் 

உவனமகனளப் புரிந்துசகாள்வர்; ஞானிகள் வகட்டறியும் ஆவல் 

மிக்கவர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இனறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுனரப்  ாடல்   தி ா 68: 3-4ac. 5-6ab. 9-10  ( ல்லவி 10 a) 



 

 ல்லவி:  ஒடுக்கப் ட்வடார்க்கு கடவுவே, மறுவாழ்வு அளித்தீர். 

3 வநர்னமயாளவரா மகிழ்ச்சியனடவர்; கடவுள் முன்னினையில் 

ஆர்ப்பரிப்பர்; மகிழ்ந்து சகாண்டாடுவர். 

  

4ac கடவுனளப் புகழ்ந்து பாடி அவரது சபயனர வபாற்றுங்கள்;; 

‘ஆண்டவர்’ என்பது அவர்தம் சபயராம்.    ல்லவி...... 

 

5 திக்கற்ற பிள்னளகளுக்குத் தந்னதயாகவும் கணவனை இழந்தாளின் 

காப்பாளராகவும் இருப்பவர், தூயகத்தில் உனறயும் கடவுள்! 

6ab தனித்திருப்வபார்க்குக் கடவுள் உனறவிடம் அனமத்துத் தருகின்றார்; 

சினறப்பட்வடானர விடுதனை வாழ்வுக்கு அனழத்துச் செல்கின்றார். 

             ல்லவி.... 

9 கடவுவள! உம் உரினமயாை நாட்டின்மீது மிகுதியாக 

மனழசபாழியச் செய்தீர்; வறண்டுவபாை நிைத்னத மீண்டும் 

வளமாக்கினீர். 

  

10 உமக்குரிய உயிர்கள் அதில் தங்கியிருந்தை; கடவுவள! நீர் நல்ைவர்; 

எைவவ ஒடுக்கப்பட்வடார்க்கு மறுவாழ்வு அளித்தீர்.   ல்லவி... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் வந்து வசர்ந்திருக்கும் சீவ ான் மனல, வாழும் கடவுளின் நகர். 

எபிவர ருக்கு எழுதப் ட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 18-19, 22-24a 

  

ெவகாதரர் ெவகாதரிகவள , 

நீங்கள் வந்து வெர்ந்திருப்பது சதாட்டுணரக்கூடிய, 

தீப்பற்றிசயரிகின்ற, இருள்சூழ்ந்த, மந்தாரமாை, சுழல்காற்று வீசுகின்ற 

சீைாய் மனை அல்ை. அங்கு எக்காளம் முழங்கிற்று; வபசும் குரசைான்று 

வகட்டது. அக்குரனைக் வகட்டவர்கள் அதற்குவமல் தங்கவளாடு அது ஒரு 

வார்த்னதகூடப் வபெவவண்டாம் என்று வகட்டுக் சகாண்டார்கள். 



ஆைால் நீங்கள் வந்து வெர்ந்திருக்கும் சீவயான் மனை 

வாழும் கடவுளின் நகர்; விண்ணக எருெவைம். அதனைப் பல்ைாயிரக் 

கணக்காை வாைதூதர் சூழ்ந்துள்ளைர். விண்ணகத்தில் சபயர் 

எழுதப்பட்டுள்ள தனைப்வபறாைவர்களின் திருச்ெனப விழாக் 

கூட்டசமை அங்வக கூடியுள்ளது. நினறவுசபற்ற வநர்னமயாளர்கவளாடு 

வெர்ந்து, அனைவருக்கும் நடுவராை கடவுள் முன்னினையிலும், 

புதியவதார் உடன்படிக்னகயின் இனணப்பாளராகிய இவயசுவின் 

முன்னினையிலும் நிற்கிறீர்கள். 

 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இனறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     மத் 11: 29ab 

அல்வலலூ ா, அல்வலலூ ா! நான் கனிவும் மைத்தாழ்னமயும் 

உனட வன். ஆகவவ என் நுகத்னத உங்கள்வமல் ஏற்றுக்பகாண்டு 

என்னிடம் கற்றுக்பகாள்ளுங்கள், என்கிறார் ஆண்டவர்.அல்வலலூ ா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

தம்னமத்தாவம உ ர்த்துவவார்  ாவரும் தாழ்த்தப்ப றுவர்; தம்னமத்தாவம 

தாழ்த்துவவார் உ ர்த்தப் ப றுவர் 

 

⃰லூக்கா எழுதி  நற்பசய்தியிலிருந்து  வாசகம்    14: 1,7-14  

 

அக்காைத்தில் 

ஓய்வுநாள் ஒன்றில் இவயசு பரிவெயர் தனைவர் ஒருவருனடய 

வீட்டிற்கு உணவருந்தச் சென்றிருந்தார். அங்கிருந்வதார் அவனரக் கூர்ந்து 

கவனித்தைர். 

விருந்திைர்கள் பந்தியில் முதன்னமயாை இடங்கனளத் 

வதர்ந்து சகாண்டனத வநாக்கிய இவயசு அவர்களுக்குக் கூறிய அறிவுனர; 

“ஒருவர் உங்கனளத் திருமண விருந்துக்கு அனழத்திருந்தால், பந்தியில் 

முதன்னமயாை இடத்தில் அமராதீர்கள். ஒருவவனள உங்கனளவிட 



மதிப்பிற்குரிய ஒருவனரயும் அவர் அனழத்திருக்கைாம். உங்கனளயும் 

அவனரயும் அனழத்தவர் வந்து உங்களிடத்தில், ‘இவருக்கு இடத்னத 

விட்டுக்சகாடுங்கள்’ என்பார். அப்சபாழுது நீங்கள் சவட்கத்வதாடு 

கனடசி இடத்திற்குப் வபாக வவண்டியிருக்கும். நீங்கள் 

அனழக்கப்பட்டிருக்கும்வபாது, வபாய்க் கனடசி இடத்தில் அமருங்கள். 

அப்சபாழுது உங்கனள அனழத்தவர் வந்து உங்களிடம், ‘நண்பவர, முதல் 

இடத்திற்கு வாரும்’ எைச் சொல்லும்சபாழுது உங்களுடன் பந்தியில் 

அமர்ந்திருப்பவர்கள் யாவருக்கும் முன்பாக நீங்கள் சபருனம 

அனடவீர்கள். தம்னமத்தாவம உயர்த்துவவார் யாவரும் தாழ்த்தப் 

சபறுவர்; தம்னமத்தாவம தாழ்த்துவவார் உயர்த்தப்சபறுவர்.” 

பிறகு தம்னம விருந்துக்கு அனழத்தவரிடம் இவயசு,  “நீர் பகல் 

உணவவா இரவு உணவவா அளிக்கும் வபாது உம் நண்பர்கனளவயா, 

ெவகாதரர் ெவகாதரிகனளவயா, உறவிைர்கனளவயா, செல்வம் பனடத்த 

அண்னட வீட்டானரவயா அனழக்க வவண்டாம். அவ்வாறு அனழத்தால் 

அவர்களும் உம்னமத் திரும்ப அனழக்கைாம். அப்சபாழுது அதுவவ 

உமக்குக் னகம்மாறு ஆகிவிடும். மாறாக, நீர் விருந்து அளிக்கும்வபாது 

ஏனழகனளயும் உடல் ஊைமுற்வறானரயும் கால் ஊைமுற்வறானரயும் 

பார்னவயற்வறானரயும் அனழயும். அப்வபாது நீர் வபறு சபற்றவர் ஆவீர். 

ஏசைன்றால் உமக்குக் னகம்மாறு செய்ய அவர்களிடம் ஒன்றுமில்னை. 

வநர்னமயாளர்கள் உயிர்த்சதழும்வபாது உமக்குக் னகம்மாறு கினடக்கும்” 

என்று கூறிைார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

 

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


