
மூன்றாம் ஆண்டு 

 

ப ாதுக்காலம் 18ம் ஞாயிறு 

 
 

முதல் வாசகம் 

உழைத்துச் சசர்த்த பசாத்ழத, அதற்காக உழைக்காதவருக்கு விட்டுச் 

பசல்கிறார். 

சழ  உழையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம்    1: 2; 2: 21-23 

வீண், முற்றிலும் வீண், என்கிறார் சபையுபையாளர்; வீண், முற்றிலும் 

வீண், எல்லாமே வீண்.  

ஏனெனில், ஞாெத்ம ாடும் அறிவாற்றமலாடும் திறபேமயாடும் 

ஒருவர் உபைக்கிறார்; உபைத்துச் மசர்த்  னசாத்ப  அ ற்காக 

உபைக்கா வருக்கு விட்டுச் னசல்கிறார். அவைது உபைப்பும் வீமே. இது 

னைரிய அநீதி. உலகில் அவர் னசய்  எல்லா முயற்சிக்காகவும் வகுத்  

னசயல் திட்டங்களுக்காகவும் அவருக்குக் கிபடக்கும் ையனென்ெ? 

வாழ்நானளல்லாம் அவருக்குத் துன்ைம்; மவபலயில் ன ாந் ைவு; 

இைவிலும் அவைது ேெத்திற்கு அபேதியில்பல. எல்லாம் வீமே. 

 



இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இழறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

 

 திலுழைப்  ாடல்   தி ா 90: 3-4. 5-6. 12-13. 14, 17   ( ல்லவி 1) 

 

 ல்லவி:  என் தழலவசை! தழலமுழறசதாறும் நீசை எங்கள் புகலிடம் . 

 

3 ேனி பைப் புழுதிக்குத் திரும்பிடச் னசய்கின்றீர்; ‘ோனிடமை! 

மீண்டும் புழுதியாகுங்கள்’ என்கின்றீர். 

  

4 ஏனெனில், ஆயிைம் ஆண்டுகள், உம் ைார்பவயில் கடந்துமைாெ 

மநற்பறய நாள் மைாலவும் இைவின் ஒரு சாேம் மைாலவும் உள்ளெ. 

            ல்லவி.......... 

  

5 னவள்ளனேெ ோனிடபை வாரிக்னகாண்டு னசல்கின்றீர்; அவர்கள் 

பவகபறயில் முபளத்ன ழும் புல்லுக்கு ஒப்ைாவர்; 

  

6 அது காபலயில்  ளிர்த்துப் பூத்துக் குலுங்கும்; ோபலயில் வாடிக் 

காய்ந்து மைாகும்.       ல்லவி............ 

 

12 எங்கள் வாழ்நாள்கபளக் கணிக்க எங்களுக்குக் கற்பியும்; 

அப்னைாழுது ஞாெமிகு உள்ளத்ப ப் னைற்றிடுமவாம். 

  

13 ஆண்டவமை, திரும்பி வாரும்; எத்துபேக் காலம் இந்நிபல? உம் 

ஊழியருக்கு இைக்கம் காட்டும்.     ல்லவி.............. 



  

14 காபலம ாறும் உேது மைைன்ைால் எங்களுக்கு நிபறவளியும்; 

அப்னைாழுது வாழ்நானளல்லாம் நாங்கள் களிகூர்ந்து ேகிழ்மவாம். 

 

17 எம் கடவுளாம்  பலவரின் இன்ெருள் எம்மீது  ங்குவ ாக! நாங்கள் 

னசய்ைவற்றில் எங்களுக்கு னவற்றி  ாரும்! ஆம், நாங்கள் 

னசய்ைவற்றில் னவற்றியருளும்!     ல்லவி............. 

 

 

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

 

சமலுலகு சார்ந்தழவ  ற்றிசய எண்ணுங்கள்  

 

திருத்தூதர்  வுல் பகாசலாழசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          3:1-5,9-11 

 

சமகா ர் சமகா ரிகமள, 

 

நீங்கள் கிறிஸ்துமவாடு உயிர்னைற்று எழுந் வர்களாொல் மேலுலகு 

சார்ந் வற்பற நாடுங்கள். அங்குக் கிறிஸ்து கடவுளின் வலப்ைக்கத்தில் 

அேர்ந்திருக்கிறார். இவ்வுலகு சார்ந் பவ ைற்றி அல்ல, மேலுலகு 

சார்ந் பவ ைற்றிமய எண்ணுங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் கிறிஸ்துமவாடு 

இறந்துவிட்டீர்கள். உங்கள் வாழ்வு அவமைாடு இபேந்து கடவுளிடம் 

ேபறந்து இருக்கிறது. கிறிஸ்துமவ உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்ைவர். அவர் 

ம ான்றும் னைாழுது நீங்களும் அவமைாடு ோட்சி னைாருந்தியவைாய்த் 

ம ான்றுவீர்கள். 

ஆகமவ உலகப்மைாக்கிலாெ உங்கள் இயல்புக்குரிய ைைத்ப பே, 

ஒழுக்கக்மகடு, கட்டுக்கடங்கா  ைாலுேர்வு, தீய நாட்டம், சிபல 

வழிைாடாெ மைைாபச ஆகியவற்பற ஒழித்துவிடுங்கள். 



ஒருவமைாடு ஒருவர் னைாய் மைசாதீர்கள். ஏனெனில் நீங்கள் ைபைய 

ேனி  இயல்பையும் அ ற்குரிய னசயல்கபளயும் கபளந்துவிட்டு, புதிய 

ேனி  இயல்பை அணிந்திருக்கிறீர்கள். அவ்வியல்பு  ன்பெ 

உண்டாக்கிெவரின் சாயலுக்மகற்ைப் புதுப்பிக்கப்ைடுகிறது. இவ்வாறு 

நீங்கள் கடவுபள முழுபேயாய் அறிய முடியும். புதுப்பிக்கப்ைட்ட 

நிபலயில் கிமைக்கர் என்றும், யூ ர் என்றும், விருத் மச ெம் னைற்றவர் 

என்றும், விருத் மச ெம் னைறா வர் என்றும், நாகரிகம் அற்மறார் 

என்றும், சீத்தியர் என்றும், அடிபே என்றும், உரிபேக் குடிேக்கள் 

என்றும் மவறுைாடில்பல. கிறிஸ்துமவ அபெவருள்ளும் அபெத்துோய் 

இருப்ைார் . 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு 

இழறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி      உசைா 8: 15b 

அல்சலலூயா, அல்சலலூயா! ஏழையரின் உள்ளத்சதார் ச று 

ப ற்சறார்; ஏபெனில் விண்ணைசு அவர்களுக்கு உரியது.   அல்சலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

 

நீ சசர்த்து ழவத்தழவ யாருழடயழவயாகும்? 

 

⃰லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     12: 13-21 

 

அக்காலத்தில் 

கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர் இமயசுவிடம், “மைா கமை, னசாத்ப  

என்மொடு ைங்கிட்டுக்னகாள்ளுோறு என் சமகா ைருக்குச் னசால்லும்” 

என்றார். அவர் அந்  ஆபள மநாக்கி, “என்பெ உங்களுக்கு நடுவைாகமவா 

ைாகம் பிரிப்ைவைாகமவா அேர்த்தியவர் யார்?” என்று மகட்டார். பின்பு 

அவர் அவர்கபள மநாக்கி, “எவ்வபகப் மைைாபசக்கும் 



இடங்னகாடா வாறு எச்சரிக்பகயாயிருங்கள். மிகுதியாெ 

உபடபேகபளக் னகாண்டிருப்ை ால் ஒருவருக்கு வாழ்வு வந்துவிடாது” 

என்றார். 

அவர்களுக்கு அவர் ஓர் உவபேபயச் 

னசான்ொர்: “னசல்வொயிருந்  ஒருவனுபடய நிலம் நன்றாய் 

விபளந் து. அவன், ‘நான் என்ெ னசய்மவன்? என் விபள னைாருள்கபளச் 

மசர்த்து பவக்க இடமில்பலமய!’ என்று எண்ணிொன். ‘ஒன்று 

னசய்மவன்; என் களஞ்சியங்கபள இடித்து இன்னும் னைரி ாகக் 

கட்டுமவன்; அங்கு என்  ானியத்ப யும் னைாருள்கபளயும் மசர்த்து 

பவப்மைன்’. பின்பு, "என் னநஞ்சமே, உெக்குப் ைல்லாண்டுகளுக்கு 

மவண்டிய ைல வபகப் னைாருள்கள் பவக்கப்ைட்டுள்ளெ; நீ ஓய்னவடு; 

உண்டு குடித்து, ேகிழ்ச்சியில் திபளத்திடு" எெச் னசால்மவன்’ என்று 

 ெக்குள் கூறிக்னகாண்டான். ஆொல் கடவுள் அவனிடம், ‘அறிவிலிமய, 

இன்றிைமவ உன் உயிர் உன்பெவிட்டுப் பிரிந்துவிடும். அப்னைாழுது நீ 

மசர்த்து பவத் பவ யாருபடயபவயாகும்?’ என்று மகட்டார். கடவுள் 

முன்னிபலயில் னசல்வம் இல்லா வைாய்த்  ேக்காகமவ னசல்வம் 

மசர்ப்ைவர் இத் பகமயாமை.” 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துசவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

  

 

 


