
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

ஆறுப ால் நிறறவாழ்வு  ாய்ந்பதாடச் பசய்பவன். 

இறறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    66:10-14c 

எருசலேமின் லேல் அன்பு க ொண்ட அனைவரும் அவளுடன் 

அ ேகிழ்ந்து அவள் க ொருட்டு அக் ளியுங் ள்; அவளுக் ொ ப் புேம்பி 

அழும் எல்ேொரும் அவளுடன் லசர்ந்து ேகிழ்ந்து க ொண்டொடி 

ஆர்ப் ரியுங் ள்.  

அப்ல ொது அவளின் ஆறுதல் அளிக்கும் முனே ளில் குடித்து நீங் ள் 

நினைவனடவீர் ள்; அவள் கசல்வப் க ருக்கில் நினைவொ  அருந்தி 

இன் ம்  ொண்பீர் ள். 

ஆண்டவர் கூறுவது இதுலவ: ஆறுல ொல் நினைவொழ்வு 

 ொய்ந்லதொடச் கசய்லவன்; க ருக்க டுத்த நீல ொனடல ொல் 

லவற்றிைத்தொரின் கசல்வம் வின ந்து வ ச் கசய்லவன்;  

நீங் ள்  ொல்  ருகுவீர் ள்; ேொர்பில் அனைத்துச் சுேக் ப் டுவீர் ள்; 

ேடியில் னவத்துத் தொேொட்டப் டுவீர் ள். தொய் தன் பிள்னைனைத் 

லதற்றுவதுல ொல் நொன் உங் னைத் லதற்றுலவன்; எருசலேமில் நீங் ள் 

லதற்ைப் டுவீர் ள். இனத நீங் ள்  ொண்பீர் ள், உங் ள் இதைம் ேகிழ்ச்சி 



க ொள்ளும், உங் ள் எலும்பு ள்  சும்புல்ல ொல் வைரும்; ஆண்டவர் தம் 

ஆற்ைனேத் தம் ஊழிைருக்குக்  ொட்டுவொர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுறைப்  ாடல்   தி ா  66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16-20 ( ல்லவி 1) 

 

 ல்லவி:  அறனத்துலபகாபை! கடவுறைப் ப ாற்றி ஆர்ப் ரியுங்கள் 

1  அனைத்துேல ொல !  டவுனைப் ல ொற்றி ஆர்ப் ரியுங் ள்! 

  

2  அவ து க ைரின் ேொட்சினைப் பு ழ்ந்து  ொடுங் ள்; அவ து பு னை  

லேன்னேப் டுத்துங் ள். 

  

3a   டவுனை லநொக்கி ‘உம் கசைல் ள் எவ்வைவு  

அஞ்சத்தக் னவ`என்று கசொல்லுங் ள்.   .............. ல்லவி 

 

4  அனைத்துேல ொர் உம்னேப்  ணிந்திடுவர்; அவர் ள் உம் பு ழ் 

 ொடிடுவர்; உம் க ைன ப் பு ழ்ந்து  ொடிடுவர்’ என்று 

கசொல்லுங் ள்.  

  

5  வொரீர்!  டவுளின் கசைல் னைப்  ொரீர்! அவர் ேொனிடரினடலை 

ஆற்றிவரும் கசைல் ள் அஞ்சுவதற்கு உரிைனவ. .............. ல்லவி 

 

6   டனே உேர்ந்த தன ைொ  அவர் ேொற்றிைொர்; ஆற்னை அவர் ள் 

நடந்து  டந்தொர் ள். அங்ல  அவரில் நொம் அ ேகிழ்ந்லதொம். 

  

7a அவர் தேது வலினேைொல் என்கைன்றும் அ சொள்கிைொர்!  

.............. ல்லவி 

 



16  டவுளுக்கு அஞ்சி நடப்ல ொல ! அனைவரும் வொரீர்! ல ளீர்! அவர் 

எைக்குச் கசய்ததனை எடுத்துன ப்ல ன். 

 

20 என் ேன்ைொட்னடப் புைக் ணிைொத  டவுள்ல ொற்றி! தம் ல  ன்ன  

என்னிடமிருந்து நீக் ொத இனைவன் ல ொற்றி!   

 

.............. ல்லவி 

இைண்டாம் வாசகம் 

என் உடலில் உள்ை தழும்பு  கள் நான் இபயசுவுக்கு அடிறம என் தற்கு 

அறடயாைம். 

திருத்தூதர்  வுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

6:14-18 

சல ொத ர் சல ொதரி லை, 

நொலைொ நம் ஆண்டவர் இலைசுகிறிஸ்துவின் சிலுனவனை அன்றி, 

லவறு எனதப் ற்றியும் ஒருல ொதும் க ருனே  ொ ொட்ட ேொட்லடன். அதன் 

வழிைொ லவ, என்னைப் க ொறுத்தவன யில், உே ம் சிலுனவயில் 

அனைைப் ட்டிருக்கிைது. உேன ப் க ொறுத்தவன யில் நொனும் 

சிலுனவயில் அனைைப் ட்டிருக்கிலைன். விருத்தலசதைம் 

கசய்துக ொள்வதும் கசய்து க ொள்ைொேல் இருப் தும் ஒன்லை. புதிை 

 னடப் ொவலத இன்றிைனேைொதது. 

இந்தக் க ொள்ன னைப் பின் ற்றுலவொருக்கும்  டவுளின் 

ேக் ைொகிை இஸ் லைேருக்கும் அனேதியும் இ க் மும் உரித்தொகு ! 

இனிலேல் எவரும் எைக்குத் கதொல்னே க ொடுக் லவண்டொம். 

ஏகைனில் என் உடலில் உள்ை தழும்பு ள் நொன் இலைசுவுக்கு அடினே 

என் தற்கு அனடைொைம். 

சல ொத  சல ொதரி லை, நம் ஆண்டவர் இலைசுகிறிஸ்துவின் அருள் 

உங் லைொடு இருப் தொ ! ஆகேன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இறறவா உமக்கு நன்றி 



 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி   பகாபலா 3:15a,16a 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! கிறிஸ்து அருளும் அறமதி உங்கள் 

உள்ைங்கறை பநறிப் டுத்துவதாக! கிறிஸ்துறவப் ற்றிய நற்பசய்தி 

உங்களுக்குள் நிறறவாகக் குடிபகாள்வதாக! அல்பலலூயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

 

நீங்கள் வாழ்த்திக் கூறிய அறமதி இல்லத்தாரிடம் தங்கும். 

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    10: 1-12, 17-20 

 

அக் ொேத்தில் 

இலைசு எழு த்தி ண்டு ல ன  நிைமித்து, அவர் னைத் 

தொம் ல ொ விருந்த எல்ேொ ஊர் ளுக்கும் இடங் ளுக்கும் தேக்கு முன்லை 

இருவர் இருவ ொ  அனுப்பிைொர். அப்ல ொது அவர் அவர் னை லநொக்கிக் 

கூறிைது:  

“அறுவனட மிகுதி; லவனேைொள் லைொ குனைவு. 

ஆன ைொல் தேது அறுவனடக்குத் லதனவைொை லவனேைொள் னை 

அனுப்பும் டி அறுவனடயின் உரினேைொைரிடம் ேன்ைொடுங் ள். 

புைப் ட்டுப் ல ொங் ள்; ஓநொய் ளினடலை ஆட்டுக் குட்டி னை 

அனுப்புவதுல ொல் உங் னை நொன் அனுப்புகிலைன்.  ைப்ன லைொ லவறு 

ன லைொ மிதிைடி லைொ எதுவும் நீங் ள் எடுத்துச் கசல்ே லவண்டொம்; 

வழியில் எவருக்கும் வைக் ம் கசலுத்த லவண்டொம்.  

நீங் ள் எந்த வீட்டுக்குள் கசன்ைொலும், ‘இந்த வீட்டுக்கு 

அனேதி உண்டொகு !’ எை முதலில் கூறுங் ள். அனேதினை விரும்பு வர் 

அங்கு இருந்தொல், நீங் ள் வொழ்த்திக் கூறிை அனேதி அவரிடம் தங்கும்; 

இல்ேொவிட்டொல் அது உங் ளிடலே திரும்பிவிடும். அவர் ளிடம் 

உள்ைனத நீங் ள் உண்டு குடித்து அந்த வீட்டிலேலை தங்கியிருங் ள். 

ஏகைனில் லவனேைொைர் தம் கூலிக்கு உரினே உனடைவல ; வீடுவீடொய்ச் 

கசல்ே லவண்டொம். நீங் ள் கசல்லும் ஊரில் உங் னை 

ஏற்றுக்க ொண்டொல் உங் ளுக்குப்  ரிேொறுவனத உண்ணுங் ள். அங்கு 



உடல் நேம் குன்றிலைொன க் குைேொக்கி, இனைைொட்சி அவர் னை 

கநருங்கி வந்துவிட்டது எைச் கசொல்லுங் ள். 

நீங் ள் கசல்லும் ஊரில் உங் னை ஏற்றுக் க ொள்ைொவிட்டொல் அதன் 

வீதி ளில் கசன்று, ‘எங் ள்  ொல் ளில் ஒட்டியுள்ை உங் ள் ஊர்த் 

தூசினையும் உங் ளுக்கு எதி ொ  உதறிவிடுகிலைொம். ஆயினும் 

இனைைொட்சி கநருங்கி வந்து விட்டது என் னத அறிந்து க ொள்ளுங் ள்’ 

எைச் கசொல்லுங் ள். அந்த நொளில் அவ்வூர் க றும் தண்டனை லசொலதொம் 

ந ரிைர் க றும் தண்டனைனை விட  டிைேொ லவ இருக்கும் எை 

உங் ளுக்குச் கசொல்கிலைன். 

  பின்ைர் எழு த்தி ண்டு ல ரும் ேகிழ்வுடன் 

திரும்பிவந்து, “ஆண்டவல , உேது க ைன ச் கசொன்ைொல் ல ய் ள் கூட 

எங் ளுக்கு அடி ணிகின்ைை” என்ைைர்.  

அதற்கு அவர்,  “வொைத்திலிருந்து சொத்தொன் மின்ைனேப் 

ல ொே விைக்  ண்லடன்.  ொம்பு னையும் லதள் னையும் மிதிக் வும், 

 ன வரின் வல்ேனே அனைத்னதயும் கவல்ேவும் உங் ளுக்கு அதி ொ ம் 

க ொடுத்திருக்கிலைன். உங் ளுக்கு எதுவுலே தீங்கு வினைவிக் ொது. 

ஆயினும் தீை ஆவி ள் உங் ளுக்கு அடி ணிகின்ைை என் து ற்றி 

ேகிைலவண்டொம். ேொைொ , உங் ள் க ைர் ள் விண்ை த்தில் 

எழுதப் ட்டிருக்கின்ைை என் து  ற்றிலை ேகிழுங் ள்” என்ைொர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம்  

நீங்கள் வாழ்த்திக் கூறிய அறமதி இல்லத்தாரிடம்  தங்கும் 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    10: 1-9 

 

அக் ொேத்தில் 



இலைசு எழு த்தி ண்டு ல ன  நிைமித்து, அவர் னைத் 

தொம் ல ொ விருந்த எல்ேொ ஊர் ளுக்கும் இடங் ளுக்கும் தேக்கு முன்லை 

இருவர் இருவ ொ  அனுப்பிைொர். அப்ல ொது அவர் அவர் னை லநொக்கிக் 

கூறிைது:  

“அறுவனட மிகுதி; லவனேைொள் லைொ குனைவு. 

ஆன ைொல் தேது அறுவனடக்குத் லதனவைொை லவனேைொள் னை 

அனுப்பும் டி அறுவனடயின் உரினேைொைரிடம் ேன்ைொடுங் ள். 

புைப் ட்டுப் ல ொங் ள்; ஓநொய் ளினடலை ஆட்டுக் குட்டி னை 

அனுப்புவதுல ொல் உங் னை நொன் அனுப்புகிலைன்.  ைப்ன லைொ லவறு 

ன லைொ மிதிைடி லைொ எதுவும் நீங் ள் எடுத்துச் கசல்ே லவண்டொம்; 

வழியில் எவருக்கும் வைக் ம் கசலுத்த லவண்டொம்.  

நீங் ள் எந்த வீட்டுக்குள் கசன்ைொலும், ‘இந்த வீட்டுக்கு 

அனேதி உண்டொகு !’ எை முதலில் கூறுங் ள். அனேதினை விரும்பு வர் 

அங்கு இருந்தொல், நீங் ள் வொழ்த்திக் கூறிை அனேதி அவரிடம் தங்கும்; 

இல்ேொவிட்டொல் அது உங் ளிடலே திரும்பிவிடும். அவர் ளிடம் 

உள்ைனத நீங் ள் உண்டு குடித்து அந்த வீட்டிலேலை தங்கியிருங் ள். 

ஏகைனில் லவனேைொைர் தம் கூலிக்கு உரினே உனடைவல ; வீடுவீடொய்ச் 

கசல்ே லவண்டொம். நீங் ள் கசல்லும் ஊரில் உங் னை 

ஏற்றுக்க ொண்டொல் உங் ளுக்குப்  ரிேொறுவனத உண்ணுங் ள். அங்கு 

உடல் நேம் குன்றிலைொன க் குைேொக்கி, இனைைொட்சி அவர் னை 

கநருங்கி வந்துவிட்டது எைச் கசொல்லுங் ள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


