
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 15ம் ஞாயிறு 

 

முதல் வாசகம்  

நீ அதத நிதறவவற்றுமாறு வார்த்தத உனக்கு மிக  அருகில் உள்ளது. 

இதைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம்      30: 10-14 

வமாவச மக்கதள வ ாக்கிக் கூறியது: 

உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்குச் செவி சகாடு. ெட்ட நூலில் 

எழுதப்பட்டுள்ள அவர்தம் கட்டளளகளளயும் நியமங்களளயும் களடப்பிடி. உன் 

முழு இதயத்ததாடும் முழு உள்ளத்ததாடும் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் 

திரும்பு. 

ஏசெனில், இன்று நான் உெக்குக் கட்டளளயிடும் இந்தக் கட்டளள உெக்குப் 

புரியாதது இல்ளை; உன்னிடமிருந்து சவகு சதாளையிலும் இல்ளை. ‘நாம் 

அளதக்தகட்டு, நிளைதவற்றுமாறு, நமக்காக யார் விண்ணகத்துக்குப் தபாய், அளதக் 

சகாண்டு வருவார்’ என்று நீ சொல்ைாதவாறு, அது விண்ணில் இல்ளை. ‘நாம் 

அளதக்தகட்டு நிளைதவற்றுமாறு, நமக்காக யார் கடல்கடந்து சென்று, அளத 

நம்மிடம் சகாண்டு வருவார்’ என்று நீ சொல்ைாதவாறு, அது கடல்களுக்கு அப்பால் 

இல்ளை. ஆொல், நீ அளத நிளைதவற்றுமாறு வார்த்ளத உெக்கு மிக அருகில் 

உள்ளது; உன் வாயில், உன் இதயத்தில் உள்ளது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதறவா உமக்கு  ன்றி 

 



 திலுதைப்  ாடல்  தி ா 69: 13, 16. 29-30. 35ab,36 ( ல்லவி 32b) 

 ல்லவி:  கடவுதள  ாடித் வதடுவவாவை, உங்கள் உள்ளம் 

ஊக்கமதடவதாக 

13.  ஆண்டவதர! நான் தக்க காைத்தில் உம்ளம தநாக்கி 

விண்ணப்பம் செய்கின்தைன்; கடவுதள! உமது தபரன்பின் 

சபருக்கிொல் எெக்குப் பதில் சமாழி தாரும்; துளண 

செய்வதில் நீர் மாைாதவர்.     ல்லவி ........ 

16.  ஆண்டவதர! எெக்குப் பதில்சமாழி தாரும்; உம் தபரன்பு 

நன்ளம மிக்கது; உமது தபரிரக்கத்ளத முன்னிட்டு என்ளெ 

தநாக்கித் திரும்பும்.     ல்லவி  ...... 

29  எளிதயன் சிறுளமப்பட்டவன்; காயமுற்ைவன்; கடவுதள! நீர் 

அருளும் மீட்பு எெக்குப் பாதுகாப்பாய் இருப்பதாக! 

30  கடவுளின் சபயளர நான் பாடிப் புகழ்தவன்; அவருக்கு நன்றி  

செலுத்தி, அவளர மாட்சிளமப்படுத்துதவன்.  ல்லவி ....  

 

35ab  கடவுள் சீதயானுக்கு மீட்பளிப்பார்; யூதாவின் நகரங்களளக் 

கட்டி எழுப்புவார். 

36 ஆண்டவருளடய அடியாரின் மரபிெர் அளதத் தம் உரிளமச் 

சொத்தாக்கிக் சகாள்வர்; அவரது சபயர்மீது அன்பு கூர்தவார் 

அதில் குடியிருப்பர்.      ல்லவி  ...... 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

அதனத்தும் அவர் வழியாய் அவருக்காகப்  தடக்கப் ட்டன. 

திருத்தூதர்  வுல் பகாவலாதசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

           1: 15-20 

இதயசு கட்புைொகாத கடவுளது ொயல்; 

பளடப்பளெத்திலும் தளைப்தபறு. ஏசெனில் விண்ணிலுள்ளளவ, 

மண்ணிலுள்ளளவ, கட்புைொகுபளவ, கட்புைொகாதளவ, 

அரியளணயில் அமர்தவார், தளைளம தாங்குதவார், ஆட்சியாளர், 



அதிகாரம் சகாண்தடார் ஆகிய அளெவரும் அவரால் 

பளடக்கப்பட்டெர். அளெத்தும் அவர் வழியாய் அவருக்காகப் 

பளடக்கப்பட்டெ. அளெத்துக்கும் முந்தியவர் அவதர; அளெத்தும் 

அவதராடிளணந்து நிளைசபறுகின்ைெ. 

  

திருச்ெளபயாகிய உடலுக்குத் தளையும் சதாடக்கமும் அவதர. 

எல்ைாவற்றுள்ளும் முதன்ளம சபறுமாறு இைந்து உயிர்த்சதழுதவாருள் 

அவர் தளைப்தபறு ஆொர். தம் முழுநிளைவும் அவருள் குடிசகாள்ளக் 

கடவுள் திருவுளம் சகாண்டார். சிலுளவயில் இதயசு சிந்திய இரத்தத்தால் 

அளமதிளய நிளைநாட்டவும் விண்ணிலுள்ளளவ, மண்ணிலுள்ளளவ 

அளெத்ளதயும் அவர் வழி தம்தமாடு ஒப்புரவாக்கவும் கடவுள் திருவுளம் 

சகாண்டார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இதறவா உமக்கு  ன்றி 

 

 ற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி   வயாவா 6: 63b, 68b 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! ஆண்டவவை, உம் வார்த்ததகள் வாழ்வு 

தரும் ஆவிதயக் பகாடுக்கின்றன. நிதலவாழ்வு அளிக்கும் வார்த்ததகள் 

உம்மிடம்தாவன உள்ளன. அல்வலலூயா. 

 

 ற்பசய்தி வாசகம் 

எனக்கு அடுத்திருப் வர் யார்?
 

*லூக்கா எழுதிய  ற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்   10: 25-37 

அக்காைத்தில்  

திருச்ெட்ட அறிஞர் ஒருவர் எழுந்து அவளரச் தொதிக்கும் 

தநாக்குடன், “தபாதகதர, நிளைவாழ்ளவ உரிளமயாக்கிக் சகாள்ள நான் 

என்ெ செய்ய தவண்டும்?” என்று தகட்டார். அதற்கு இதயசு,  “திருச்ெட்ட 

நூலில் என்ெ எழுதியிருக்கிைது? அதில் நீர் என்ெ வாசிக்கிறீர்?”என்று 

அவரிடம் தகட்டார். அவர் மறுசமாழியாக, ‘உன் முழு இதயத்ததாடும், 

முழு உள்ளத்ததாடும், முழு ஆற்ைதைாடும், முழு மெத்ததாடும் உன் 



கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் அன்பு கூர்வாயாக. உன்மீது நீ அன்புகூர்வது 

தபால் உெக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூர்வாயாக’ என்று 

எழுதியுள்ளது” என்ைார். இதயசு,  “ெரியாய்ச் சொன்னீர்; அப்படிதய 

செய்யும்; அப்சபாழுது வாழ்வீர்” என்ைார். 

அவர், தம்ளம தநர்ளமயாளர் எெக் காட்ட விரும்பி, “எெக்கு 

அடுத்திருப்பவர் யார்?” என்று இதயசுவிடம் தகட்டார். அதற்கு அவர் 

மறுசமாழியாகக் கூறிய உவளம:  

“ஒருவர் எருெதைமிலிருந்து எரிதகாவுக்குப் தபாகும்தபாது கள்வர் 

ளகயில் அகப்பட்டார். அவருளடய ஆளடகளள அவர்கள் உரிந்து 

சகாண்டு, அவளர அடித்துக் குற்றுயிராக விட்டுப் தபாொர்கள். குரு 

ஒருவர் தற்செயைாய் அவ்வழிதய வந்தார். அவர் அவளரக் கண்டதும் மறு 

பக்கமாக விைகிச் சென்ைார். அவ்வாதை தைவியர் ஒருவரும் 

அவ்விடத்துக்கு வந்து அவளரக் கண்டதும் மறுபக்கமாய் விைகிச் 

சென்ைார். ஆொல் அவ்வழிதய பயணம் செய்துசகாண்டிருந்த ெமாரியர் 

ஒருவர் அருகில் வந்து அவளரக் கண்டதபாது அவர்மீது பரிவு சகாண்டார். 

அவர் அவளர அணுகி, காயங்களில் திராட்ளெ மதுவும் எண்சணயும் 

வார்த்து, அவற்ளைக் கட்டி, தாம் பயணம் செய்த விைங்கின் மீது ஏற்றி, ஒரு 

ொவடிக்குக் சகாண்டுதபாய் அவளரக் கவனித்துக் சகாண்டார். மறுநாள் 

இருசதொரியத்ளத எடுத்து, ொவடிப் சபாறுப்பாளரிடம் சகாடுத்து, 

‘இவளரக் கவனித்துக் சகாள்ளும்; இதற்கு தமல் செைவாொல் நான் 

திரும்பி வரும்தபாது உமக்குத் தருதவன்’ என்ைார். 

“கள்வர் ளகயில் அகப்பட்டவருக்கு இம்மூவருள் எவர் 

அடுத்திருப்பவர் எெ உமக்குத் ததான்றுகிைது?” என்று இதயசு தகட்டார். 

அதற்கு திருச்ெட்ட அறிஞர், “அவருக்கு இரக்கம் காட்டியவதர” என்ைார். 

இதயசு, “நீரும் தபாய் அப்படிதய செய்யும்”  என்று கூறிொர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும்  ற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 



 

   

 

 

 

 

 

 


