
மூன்றாம் ஆண்டு 

 

ப ாதுக்காலம் 17ம் ஞாயிறு 

 

 

 

 

 

       ககளுங்கள், உங்களுக்குக் பகாடுக்கப் டும்;  

கேடுங்கள், நீங்கள் கண்டடடவீர்கள்;  

ேட்டுங்கள் உங்களுக்குத் திறக்கப் டும். 

 

 

 

 

முேல் வாசகம்  

என் ேடலவகே, நான் இன்னும் க ச கவண்டும்; சினமடடய கவண்டாம். 

போடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்      18:20-32 

அந்நாள்களில் 

ஆண்டவர் ஆபிரகாமை ந ாக்கி, “ந ாந ாம் ககாநைாராவுக்கு 

எதிராகப் கெருங்கண்டனக்குரல் எழும்பியுள்ளது. அவற்றின் ொவம் 

மிகவும் ககாடியது. என்மன வந் மடந்  கண்டனக்குரலின்ெடி அவர்கள் 

 டந்து ககாண்டார்களா இல்மையா என்று அறிந்து ககாள்ள  ான் 

இறங்கிச் க ன்று ொர்ப்நென்” என்றார். 

அப்கொழுது அந்  ைனி ர்கள் அவ்விடத்ம  விட்டுச் ந ாந ாமை 

ந ாக்கிச் க ன்றார்கள். ஆபிரகாநைா ஆண்டவர் திருமுன் நின்று 

ககாண்டிருந் ார். ஆபிரகாம் அவமர அணுகிக் கூறிய ாவது: “தீயவநராடு 



நீதிைான்கமளயும் ந ர்த்து அழித்து விடுவீநரா? ஒருநவமள  கரில் 

ஐம்ெது நீதிைான்களாவது இருக்கைாம். அப்ெடியானால் அதிலிருக்கிற 

ஐம்ெது நீதிைான்கமள முன்னிட்டாவது அவ்விடத்ம க் காப்ொற்றாைல் 

அழிப்பீநரா? தீயவநனாடு நீதிைாமனயும் அழிப்ெது உைக்கு ஏற்ற ன்று; 

நீதிைாமனயும் தீயவமனயும்  ைைாக  டத்துவது உைக்கு உகந்  ன்று. 

அமனத்துைகிற்கும் நீதி வழங்குெவர் நீதியுடன் தீர்ப்பு வழங்க 

நவண்டாநைா?” என்றார். 

அ ற்கு ஆண்டவர், “ ான் ந ாந ாம்  கரில் ஐம்ெது நீதிைான்கள் 

இருப்ெ ாகக் கண்டால், அவர்களின் கொருட்டு முழுவம யும் 

காப்ொற்றுநவன்” என்றார். 

அப்கொழுது ஆபிரகாம் ைறுகைாழியாக, “தூசியும்  ாம்ெலுைான 

 ான் என்  மைவநராடு நெ த் துணிந்துவிட்நடன்; ஒருநவமள அந்  

ஐம்ெது நீதிைான்களில் ஐந்து நெர் குமறவாயிருக்கைாம். ஐந்து நெர் 

குமறவம  முன்னிட்டு  கர் முழுவம யும் அழிப்பீநரா?” என்றார். 

அ ற்கு அவர், “ ான்  ாற்ெத்ம ந்து நெமர அங்நக கண்டால் அழிக்க 

ைாட்நடன்” என்றார். 

மீண்டும் அவர், உமரயாடமைத் க ாடர்ந்து, “ஒருநவமள அங்நக 

 ாற்ெது நெர் ைட்டும் காணப்ெட்டால் என்ன க ய்வீர்?” என்று நகட்க, 

ஆண்டவர், “ ாற்ெது நீதிைான்களின் கொருட்டு அ மன அழிக்க 

ைாட்நடன்” என்றார், 

அப்கொழுது ஆபிரகாம்; “என்  மைவநர,  ான் இன்னும் நெ  

நவண்டும்; சினைமடய நவண்டாம். ஒருநவமள அங்நக முப்ெது நெநர 

காணப்ெட்டால்?” என, அவரும் “முப்ெது நெர் அங்குக் காணப்ெட்டால் 

அழிக்க ைாட்நடன்” என்று ெதிைளித் ார். 

அவர், “என்  மைவநர, உம்நைாடு அடிநயன் நெ த்துணிந்து 

விட்நடன். ஒருநவமள அங்கு இருெது நெநர காணப்ெட்டால்?” என, 

அ ற்கு அவர், “இருெது நெமர முன்னிட்டு  ான் அழிக்க ைாட்நடன்” 

என்றார். 

அ ற்கு அவர், “என்  மைவநர, சினைமடய நவண்டாம்; இன்னும் 

ஒநர ஒரு  டமவ ைட்டும் என்மனப் நெ விடும். ஒரு நவமள அங்குப் 

ெத்துப் நெர் ைட்டும் காணப்ெட்டால்?” என, அவர், “அந் ப் ெத்துப் 

நெமர முன்னிட்டு அழிக்க ைாட்நடன்” என்றார். 

  



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுடேப்  ாடல்  தி ா 138: 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8   ( ல்லவி 3a) 

 

 ல்லவி:  ஆண்டவகே, நான் மன்றாடிய நாளில் எனக்குச் பசவிசாய்த்தீர். 

1 ஆண்டவநர! என் முழுைனத்துடன் உைக்கு  ன்றி க லுத்துநவன்; 

க ய்வங்கள் முன்னிமையில் உம்மைப் புகழ்நவன். 

  

2a உம் திருக்நகாவிமை ந ாக்கித் திரும்பி உம்மைத்  ாள் ெணிநவன். 

           ல்லவி……. 

2bc உம் நெரன்மெயும் உண்மைமயயும் முன்னிட்டு உைது கெயருக்கு 

 ன்றி க லுத்துநவன்; ஏகனனில், அமனத்திற்கும் நைைாக உம் 

கெயமரயும் உம் வாக்மகயும் நைன்மையுறச் க ய்துள்ளீர். 

  

3  ான் ைன்றாடிய  ாளில் எனக்குச் க வி ாய்த்தீர்; என் ைனத்திற்கு 

வலிமை அளித்தீர்.       ல்லவி…… 

 

6 ஆண்டவநர! நீர் உன்ன த்தில் உமறெவர்; எனினும்  லிந்ந ாமரக் 

கண்நணாக்குகின்றீர்; ஆனால், க ருக்குற்நறாமரத் 

க ாமையிலிருந்ந  அறிந்து ககாள்கின்றீர். 

  

7ab  ான் துன்ெத்தின்  டுவில்  டந் ாலும், என் உயிமரக் காக்கின்றீர்; 

என் எதிரிகளின் சினத்துக்கு எதிராக உைது மகமய நீட்டுகின்றீர்; 

            ல்லவி….. 

7c உைது வைக்மகயால் என்மனக் காப்ொற்றுகின்றீர். 

  

8 நீர் வாக்களித்  அமனத்ம யும் எனக்ககனச் க ய்து முடிப்பீர்; 

ஆண்டவநர! என்றும் உள்ளது உைது நெரன்பு; உம் மகவிமனப் 

கொருமளக் மகவிடாந யும்.     ல்லவி…. 



 

இேண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் உங்கடை அவகோடு உயிர் ப றச் பசய்ோர்  

திருத்தூேர்  வுல் பகாகலாடசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

            2: 12-14 

 நகா ரர்  நகா ரிகநள, 

நீங்கள் திருமுழுக்குப் கெற்றநொது கிறிஸ்துநவாடு  அடக்கம் 

க ய்யப்ெட்டீர்கள்.  ாவிலிருந்து அவமர உயிர்த்க ழச் க ய்  கடவுளின் 

ஆற்றல்மீது ககாண்டுள்ள  ம்பிக்மகயால் அவநராடு நீங்களும் 

உயிர்கெற்று எழுந்துள்ளீர்கள்.  

உடலில் விருத் ந  னம் க ய்து ககாள்ளா வர்களாயும் குற்றங்கள் 

க ய்ெவர்களாயும் வாழ்ந்  ால் நீங்கள் இறந் வர்களாய் இருந்தீர்கள். 

கடவுள் உங்கமள அவநராடு உயிர்கெறச் க ய் ார்.  ம் குற்றங்கள் 

அமனத்ம யும் ைன்னித் ருளினார்.  ைக்கு எதிரான ஒப்ெந்  விதிகள் ெை 

ககாண்ட கடன்ெத்திரத்ம  அவர் அழித்துவிட்டார். அம ச் சிலுமவயில் 

மவத்து ஆணியடித்து அறநவ ஒழித்து விட்டார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்போலி      உகோ 8: 15b 

அல்கலலூயா, அல்கலலூயா! பிள்டைகளுக்கு உரிய 

மனப் ான்டமடயகய ப ற்றுக் பகாண்டீர்கள். அேனால் நாம், அப் ா, 

ேந்டேகய என அடழக்கிகறாம். அல்கலலூயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

ககளுங்கள், உங்களுக்குக் பகாடுக்கப் டும்  

*லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    11: 1-13 

அக்காைத்தில் 



இநயசு ஓரிடத்தில் இமறவனிடம் நவண்டிக்ககாண்டிருந் ார். அது 

முடிந் தும் அவருமடய சீடர்களுள் ஒருவர் அவமர ந ாக்கி, 

“ஆண்டவநர, நயாவான்  ம் சீடருக்கு இமறவனிடம் நவண்டக் கற்றுக் 

ககாடுத் துநொல் எங்களுக்கும் கற்றுக்ககாடும்” என்றார். அவர் 

அவர்களிடம், “நீங்கள் இமறவனிடம் நவண்டும்கொழுது இவ்வாறு 

க ால்லுங்கள்:‘ ந்ம நய, உைது கெயர் தூயக னப் நொற்றப்கெறுக! 

உைது ஆட்சி வருக! எங்கள் அன்றாட உணமவ  ாள்ந ாறும் எங்களுக்குத் 

 ாரும். எங்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் க ய்நவார் அமனவமரயும் 

 ாங்கள் ைன்னிப்ெ ால் எங்கள் ொவங்கமளயும் ைன்னியும். எங்கமளச் 

ந ா மனக்கு உட்ெடுத் ாந யும். தீநயானிடமிருந்து எங்கமள 

விடுவித் ருளும்” என்று கற்பித் ார். 

நைலும் அவர் அவர்கமள ந ாக்கிப் பின்வருைாறு 

கூறினார்:  “உங்களுள் ஒருவர்  ம்  ண்ெரிடம்  ள்ளிரவில் க ன்று, 

‘ ண்ொ, மூன்று அப்ெங்கமள எனக்குக் கடனாகக் ககாடு. என்னுமடய 

 ண்ெர் ஒருவர் ெயணம் க ய்யும் வழியில் என்னிடம் வந்திருக்கிறார். 

அவருக்குக் ககாடுக்க என்னிடம் ஒன்றுமில்மை’ என்று க ால்வ ாக 

மவத்துக் ககாள்நவாம். உள்நள இருப்ெவர், ‘எனக்குத் க ால்மை 

ககாடுக்காந ; ஏற்ககனநவ க வு பூட்டியாயிற்று; என் பிள்மளகளும் 

என்நனாடு ெடுத்திருக்கிறார்கள்.  ான் எழுந்திருந்து உனக்குத்  ர 

முடியாது’ என்ொர். எனினும் அவர் விடாப்பிடியாய்க் க மவத்  ட்டிக் 

ககாண்நடயிருந் ால் அவர்  ம்  ண்ெர் என்ெ ற்காக எழுந்து 

ககாடுக்காவிட்டாலும், அவரது க ால்மையின் கொருட்டாவது எழுந்து 

அவருக்குத் ந மவயானம க் ககாடுப்ொர் என  ான் உங்களுக்குச் 

க ால்கிநறன். 

நைலும்  ான் உங்களுக்குச் க ால்கிநறன்: நகளுங்கள், உங்களுக்குக் 

ககாடுக்கப்ெடும்; ந டுங்கள், நீங்கள் கண்டமடவீர்கள்;  ட்டுங்கள் 

உங்களுக்குத் திறக்கப்ெடும். ஏகனனில் நகட்நொர் எல்ைாரும் 

கெற்றுக்ககாள்கின்றனர்; ந டுநவார் கண்டமடகின்றனர்; 

 ட்டுநவாருக்குத் திறக்கப்ெடும். பிள்மள மீமனக் நகட்டால் உங்களுள் 



எந் த்  ந்ம யாவது மீனுக்குப் ெதிைாகப் ொம்மெக் ககாடுப்ொரா? 

முட்மடமயக் நகட்டால் அவர் ந மளக் ககாடுப்ொரா? தீநயார்களாகிய 

நீங்கநள உங்கள் பிள்மளகளுக்கு  ற்ககாமடகள் அளிக்க 

அறிந்திருக்கிறீர்கள். அப்ெடியானால் விண்ணகத்  ந்ம   ம்மிடம் 

நகட்நொருக்குத் தூய ஆவிமயக் ககாடுப்ெது எத்துமண உறுதி!” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துகவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


