
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 16ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

என் தலலவரே, நீர் உம அடியாலை விட்டுக் கடந்து ப ாகாதிருப்பீோக! 

 பதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்      18: 1-10 

அந்நாள்களில் 

ஆண்டவர் மம்ரே என்ற இடத்தில் ரேவோரு மேங்களருரக 

ஆபிேகாமுக்குத் ரோன்றினார். பகலில் வவப்பம் மிகுந்ே ரேேத்தில் 

ஆபிேகாம் ேம் கூடாே வாயிலில் அமர்ந்திருக்ககயில், கண்ககள உயர்த்திப் 

பார்த்ோர்; மூன்று மனிேர் ேம் அருகில் நிற்கக் கண்டார். அவர்ககளக் 

கண்டவுடன் அவர்ககளச் சந்திக்கக் கூடாே வாயிகைவிட்டு ஓடினார். 

அவர்கள்முன் ேகேமட்டும் ோழ்ந்து வணங்கி, அவர்ககள ரோக்கி, “என் 

ேகைவரே, உம் கண்களில் எனக்கு அருள் கிகடத்ோயின், நீர் உம் 

அடியாகன விட்டுக் கடந்து ரபாகாதிருப்பீோக! இரோ விகேவில் 

வகாஞ்சம் ேண்ணீர் வகாண்டுவேட்டும். உங்கள் கால்ககளக் கழுவியபின், 

இம் மேத்ேடியில் இகளப்பாறுங்கள். வகாஞ்சம் உணவு 



வகாண்டுவருகிரறன். நீங்கள் புத்துணர்வு வபற்றபின், பயணத்கேத் 

வோடருங்கள். ஏவனனில் உங்கள் அடியானிடரம வந்திருக்கிறீர்கள்” 

என்றார். “நீ வசான்னபடிரய வசய்” என்று அவர்கள் பதில் அளித்ோர்கள். 

அகேக் ரகட்டு ஆபிேகாம் ேம் கூடாேத்திற்கு விகேந்து வசன்று, 

சாோகவ ரோக்கி, “விகேவாக மூன்று மேக்கால்⁕ ேல்ை மாகவப் 

பிகசந்து, அப்பங்கள் சுடு” என்றார். ஆபிேகாம் மாட்டு மந்கேக்கு 

ஓடிச்வசன்று, ஒரு ேல்ை இளங்கன்கறக் வகாணர்ந்து ரவகைக்காேனிடம் 

வகாடுக்க, அவன் அேகன விகேவில் சகமத்ோன். பிறகு அவர் 

வவண்வணய், பால், சகமத்ே இளங்கன்று ஆகியவற்கறக் வகாண்டுவந்து 

அவர்கள் முன் கவத்ோர். அவர்கள் உண்ணும்வபாழுது அவர்களருரக 

மேத்ேடியில் நின்றுவகாண்டிருந்ோர். 

பின்பு அவர்கள் அவகே ரோக்கி, “உன் மகனவி சாோ எங்ரக?” 

என்று ரகட்க, அவர், “அரோ கூடாேத்தில் இருக்கிறாள்” என்று பதில் 

கூறினார். அப்வபாழுது ஆண்டவர்; “ோன் இளரவனிற் காைத்தில் 

உறுதியாக மீண்டும் உன்னிடம் வருரவன. அப்வபாழுது உன் மகனவி 

சாோவுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருப்பான்” என்றார். அவருக்குப் பின்புறத்தில் 

கூடாே வாயிலில் சாோ இகேக் ரகட்டுக் வகாண்டிருந்ோர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

 



 திலுலேப்  ாடல்   தி ா 15: 2. 3-4. 5 ( ல்லவி 1a) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவரே, உம் கூடாேத்தில் தங்கிடத் தகுதியுள்ளவர் யார்? 

2 மாசற்றவோய் ேடப்ரபாரே! — இன்ரனார் ரேரியவற்கறச் வசய்வர்; 

உளமாே உண்கம ரபசுபவர்.     ல்லவி….. 

  

3 ேம் ோவினால் புறங்கூறார்; ேம் ரோழருக்குத் தீங்கிகழயார்; ேம் 

அடுத்ேவகேப் பழித்துகேயார். 

  

4 வேறிேவறி ேடப்ரபாகே இழிவாகக் கருதுவர்; ஆண்டவருக்கு 

அஞ்சுரவாகே உயர்வாக மதிப்பர்; ேமக்குத் துன்பம் வந்ோலும், 

வகாடுத்ே வாக்குறுதிகய மீறார்.     ல்லவி….. 

  

5 ேம் பணத்கே வட்டிக்குக் வகாடார்; மாசற்றவருக்கு எதிோகக் 

ககயூட்டுப் வபறார்; — இவ்வாறு ேடப்ரபார் என்றும் 

நிகைத்திருப்பர்.        ல்லவி….. 

 

 

 

இேண்டாம் வாசகம் 

 

மலறந்திருந்த இலறத்திட்டம் இலறமக்களுக்கு 

பவளிப் டுத்தப் ட்டிருக்கிறது  

திருத்தூதர்  வுல் பகாரலாலசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

           1: 24-28 

சரகாேர் சரகாேரிகரள, 

உங்கள் வபாருட்டுத் துன்புறுவதில் ோன் மகிழ்ச்சி வகாள்கிரறன். 

கிறிஸ்து ேம் உடைாகிய திருச்சகபக்காக ரவேகனயுற்றார். அவர் ரமலும் 

படரவண்டிய ரவேகனகய என் உடலில் ஏற்று நிகறவு வசய்கிரறன். 

என்மூைம் இகறவார்த்கேகய முழுகமயாக உங்களுக்கு வழங்கும் 

வபாறுப்கபக் கடவுள் எனக்குக் வகாடுத்ோர். எனரவ ோன் 

திருத்வோண்டன் ஆரனன்.  



ோன் வழங்கும் இகறவார்த்கே ஊழிஊழியாக, ேகைமுகற 

ேகைமுகறயாக மகறந்திருந்ே இகறத்திட்டத்கேப் பற்றியது. 

அத்திட்டம் இப்வபாழுது இகறமக்களுக்கு 

வவளிப்படுத்ேப்பட்டிருக்கிறது. மக்களினங்களிகடரய அது அளவற்ற 

மாட்சியுடன் வசயல்படுகிறது என்பகேத் ேம் மக்களுக்குத் வேரிவிக்க 

கடவுள் திருவுளம் வகாண்டார். உங்களுக்குள் இருக்கும் கிறிஸ்துகவப் 

பற்றியரே அத்திட்டம். மாட்சி வபறுரவாம் என்னும் எதிர்ரோக்கக 

அவரே அளிக்கிறார். கிறிஸ்துகவப்பற்றிரய ோங்கள் அறிவித்து 

வருகிரறாம். கிறிஸ்துரவாடு இகணந்து ஒவ்வவாருவரும் முதிர்ச்சிநிகை 

வபறுமாறு ஒவ்வவாருவருக்கும் அறிவுகே கூறி முழு ஞானத்ரோடு 

கற்பித்து வருகிரறாம். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இலறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி   லூக் 8: 15 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! சீரிய நல் உள்ளத்ரதாடு வார்த்லதலயக் 

ரகட்டு, அலதக் காத்து, மை உறுதியுடன்  லன் தருகிறவர்கள் 

அல்ரலலூயா. 

 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

 

மார்த்தா இரயசுலவத் தம் வீட்டில் வேரவற்றார். மரியாரவா நல்ல  ங்லகத் 

ரதர்ந்பதடுத்துக்பகாண்டார்.  

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     10: 38-42 



அக்காைத்தில் 

இரயசு ஓர் ஊகே அகடந்ோர். அங்ரக வபண் ஒருவர் 

அவகேத் ேம் வீட்டில் வேரவற்றார். அவர் வபயர் மார்த்ோ. அவருக்கு 

மரியா என்னும் சரகாேரி ஒருவர் இருந்ோர். மரியா ஆண்டவருகடய 

காைடி அருகில் அமர்ந்து அவர் வசால்வகேக் ரகட்டுக் வகாண்டிருந்ோர். 

 ஆனால் மார்த்ோ பற்பை பணிகள் புரிவதில் பேபேப்பாகி இரயசுவிடம் 

வந்து, “ஆண்டவரே, ோன் பணிவிகட வசய்ய என் சரகாேரி என்கனத் 

ேனிரய விட்டு விட்டாரள, உமக்குக் கவகையில்கையா? எனக்கு உேவி 

புரியும்படி அவளிடம் வசால்லும்” என்றார். 

  ஆண்டவர் அவகேப் பார்த்து, “மார்த்ோ, மார்த்ோ! நீ பைவற்கறப் 

பற்றிக் கவகைப்பட்டுக் கைங்குகிறாய். ஆனால் ரேகவயானது ஒன்ரற. 

மரியாரவா ேல்ை பங்ககத் ரேர்ந்வேடுத்துக்வகாண்டாள்; அது 

அவளிடமிருந்து எடுக்கப்படாது”  என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 
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