
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 27ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

நேர்மையுமையவந ா தம் ேம்பிக்மகயினால் வாழ்வமைவர்  

இமறவாக்கினர் அ க்கூக்கு  நூலிலிருந்து வாசகம்  1: 2-3; 2: 2-4 

ஆண்டவரே, எத்துணைக் காலத்திற்கு நான் துணைரவண்டிக் 

கூக்குேலிடுரவன்; நீரும் செவிொய்க்காதிருப்பீர்? இன்னும் எத்துணைக் 

காலத்திற்கு வன்முணைணை முன்னிட்டு உம்மிடம் அழுது புலம்புரவன்; 

நீரும் எம்ணை மீட்காைல் இருப்பீர்?  

நீர் என்ணை ஏன் சகாடுணைணைப் பார்க்கச் செய்கின்றீர், 

ரகட்டிணைக் காைச் செய்கின்றீர்? சகாள்ணையும் வன்முணையும் என் 

கண்முன் நிற்கின்ைை; வழக்கும் வாதும் எழும்புகின்ைை. 

ஆண்டவர் எைக்கு அளித்த ைறுசைாழி இதுரவ: “காட்சிணை 

எழுதிணவ; விணேவாய் ஓடுகிைவனும் படிக்கும் வண்ைம் பலணககளில் 

சதளிவாய் எழுது. குறித்த காலத்தில் நிணைரவறுவதற்காகக் காட்சி 

இன்னும் காத்திருக்கின்ைது; முடிணவ ரநாக்கி விணேந்து செல்கின்ைது. 

ஒருக்காலும் சபாய்க்காது. அது காலந்தாழ்த்தி வருவதாகத் ரதான்றிைால், 

எதிர்பார்த்துக் காத்திரு; அது நிணைரவறிரை தீரும்; காலம் தாழ்த்தாது. 

இணத நம்பாதவரோ உள்ைத்திரல ரநர்ணைைற்ைவோய் இருப்பர்; 

ரநர்ணையுணடைவரோ தம் நம்பிக்ணகயிைால் வாழ்வணடவர். 

 



இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இமறவா உைக்கு ேன்றி 

 

 திலும ப்  ாைல்   தி ா 95: 1-2. 6-7. 8-9  ( ல்லவி 8b) 

 

 ல்லவி:  உங்கள் இதயத்மதக் கடினப் டுத்திக் பகாள்ளாதீர்கள். 

1 வாருங்கள்; ஆண்டவணேப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நைது மீட்பின் 

பாணைணைப் ரபாற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள். 

  

2 நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்ரவாம்; புகழ்ப் பாக்கைால் 

அவணேப் ரபாற்றி ஆர்ப்பரிப்ரபாம்.     ல்லவி… 

 

6 வாருங்கள்; தாள்பணிந்து அவணேத் சதாழுரவாம்; நம்ணை 

உருவாக்கிை ஆண்டவர்முன் முழந்தாளிடுரவாம். 

  

7 அவரே நம் கடவுள்; நாரைா அவேது ரைய்ச்ெலின் ைக்கள்; நாம் அவர் 

ரபணிக்காக்கும் ஆடுகள். இன்று நீங்கள் அவேது குேலுக்குச் 

செவிசகாடுத்தால் எத்துணை நலம்!     ல்லவி… 

 

8 அன்று சைரிபாவிலும், பாணல நிலத்தில் ைாொவிலும் 

செய்ததுரபால், உங்கள் இதைத்ணதக் கடிைப்படுத்திக் 

சகாள்ைாதீர்கள். 

9 அங்ரக உங்கள் மூதாணதைர் என்ணைச் ரொதித்தைர்; என் 

செைல்கணைக் கண்டிருந்தும் என்ணைச் ரொதித்துப் பார்த்தைர்.  

 ல்லவி… 

 

 

 



இ ண்ைாம் வாசகம் 

ேம் ஆண்ைவருக்கு நீ சான்று  கர்வமதக் குறித்து பவட்கைமையத் நதமவ 

இல்மல. 

 

திருத்தூதர்  வுல் திபைாத்நதயுவுக்கு எழுதிய இ ண்ைாம் 

திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்       1: 6-8, 13-14 

 

அன்பிற்குரிைவரே, 

உன் மீது என் ணககணை ணவத்துத் திருப்பணியில் 

அைர்த்திைரபாது உைக்குள் எழுந்த கடவுளின் அருள்சகாணடயிணைத் 

தூண்டி எழுப்புைாறு நிணைவுறுத்துகிரைன். கடவுள் நைக்குக் 

ரகாணழயுள்ைத்திணை அல்ல, வல்லணையும் அன்பும் கட்டுபாடும் 

சகாண்ட உள்ைத்ணதரை வழங்கியுள்ைார். எைரவ நம் ஆண்டவருக்கு நீ 

ொன்று பகர்வணதக் குறித்ரதா அவர் சபாருட்டு நான் ணகதிைாக 

இருப்பணதக் குறித்ரதா சவட்கைணடைத் ரதணவ இல்ணல; கடவுளின் 

வல்லணைக்ரகற்ப நற்செய்தியின் சபாருட்டுத் துன்பத்தில் என்னுடன் 

பங்குசகாள். 

கிறிஸ்து இரைசுவிடம் நம்பிக்ணகயும் அன்பும் சகாண்டு 

என்னிடம் நீ ரகட்ட நலந்தரும் வார்த்ணதகணை ரைல்வரிச் ெட்டைாகக் 

சகாள். நைக்குள் குடிசகாள்ளும் தூை ஆவிைால் ஒப்பணடக்கப்பட்ட நல்ல 

ரபாதணைணைக் காத்துக் சகாள். 

 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

 

இமறவா உைக்கு ேன்றி  

 

ேற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி  



அல்நலலூயா, அல்நலலூயா! ேம் ஆண்ைவரின் வார்த்மதநயா 

என்பறன்றும் நிமலத்திருக்கும். இவ்வார்த்மதநய உங்களுக்கு 

அறிவிக்கப் ட்ை  ேற்பசய்தி.  அல்நலலூயா.  

 

ேற்பசய்தி வாசகம் 

கடுகளவு ேம்பிக்மக உங்களுக்கு இருந்தால்  

*லூக்கா எழுதிய ேற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    17: 5-10 

  

அக்காலத்தில் 

திருத்தூதர்கள் ஆண்டவரிடம், “எங்கள் நம்பிக்ணகணை 

மிகுதிைாக்கும்” என்று ரகட்டார்கள். அதற்கு ஆண்டவர் கூறிைது:  

“கடுகைவு நம்பிக்ணக உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த 

காட்டு அத்தி ைேத்ணத ரநாக்கி, ‘நீ ரவரோரட சபைர்ந்துரபாய்க் கடலில் 

ரவரூன்றி நில்’ எைக் கூறிைால் அது உங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும்.  

“உங்கள் பணிைாைர் உழுதுவிட்ரடா ைந்ணதணை 

ரைய்த்துவிட்ரடா வைல்சவளியிலிருந்து வரும்ரபாது அவரிடம், ‘நீர் 

உடரை வந்து உைவருந்த அைரும்’ என்று உங்களில் எவோவது 

சொல்வாோ? ைாைாக, ‘எைக்கு உைவு ஏற்பாடு செய்யும்; உம் இணடணை 

வரிந்துகட்டிக்சகாண்டு, நான் உண்டு குடிக்கும்வணே எைக்குப் 

பணிவிணட செய்யும்; அதன்பிைகு நீர் உண்டு குடிக்கலாம்’ என்று 

சொல்வாேல்லவா? தாம் பணித்தணதச் செய்ததற்காக அவர் தம் 

பணிைாைருக்கு நன்றி கூறுவாரோ? 

அது ரபாலரவ, நீங்களும் உங்களுக்குப் பணிக்கப்பட்ட 

ைாவற்ணையும் செய்தபின், ‘நாங்கள் பைைற்ை பணிைாைர்கள்; எங்கள் 

கடணைணைத்தான் செய்ரதாம்’ எைச் சொல்லுங்கள்.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் ேற்பசய்தி  

 

கிறிஸ்துநவ உைக்கு புகழ் 



 

 

 

 

 


