
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 28ம் ஞாயிறு 

 

முதல் வாசகம்  

நாமான் கடவுளின் அடியவரிடம் திரும்பி வந்து ஆண்டவரை 

ஏற்றுக்பகாண்டார்  

அைசர்கள் இைண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம்     5: 14-17 

அந்நாள்களில் 

நாமான் புறப்பட்டுச் சென்று கடவுளின் அடியவரது 

வாக்கிற்கிணங்க யயார்தானில் ஏழுமுறற மூழ்கிசயழ, அவர் 

நலமறடந்தார். அவரது உடல் சிறுபிள்றையின் உடறலப்யபால் மாறியது.  

பின்பு அவர் தம் பரிவாரம் அறைத்துடன் கடவுளின் அடியவரிடம் 

திரும்பி வந்து, “இஸ்ரயயறலத் தவிர யவறு எந்த நாட்டிலும் கடவுள் 

இல்றலசயை இப்யபாது உறுதியாக அறிந்து சகாண்யடன். இயதா, உம் 

அடியான்! எைது அன்பளிப்றப ஏற்றுக் சகாள்ளும்” என்றார். 

அதற்கு எலிொ, “நான் பணியும் வாழும்ஆண்டவர்யமல் ஆறண! 

நான் எறதயும் ஏற்றுக்சகாள்யைன்” என்றார். நாமான் எவ்வையவா 

வற்புறுத்தியும் அவர் ஏற்றுக்சகாள்ைவில்றல. 



அப்சபாழுது நாமான் அவறர யநாக்கி, “ெரி, அப்படியய ஆகட்டும். 

ஆயினும் ஒரு சிறு யவண்டுயகாள்; இரு கழுறதப் சபாதி அைவு மண்றண 

இங்கிருந்து எடுத்துச் செல்ல உம் அடியானுக்கு அனுமதி தாரும். 

இனியமல் உம் அடியாைாகிய நான் ஆண்டவறரத் தவிர சதய்வங்களுக்கு 

எரிபலியயா யவறு பலியயா ஒரு யபாதும் செலுத்தமாட்யடன். 

 

இது ஆண்டவரை வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இரறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுரைப்  ாடல்  தி ா 98: 1. 2-3a. 3b-4 ( ல்லவி:2 காண்க  ) 

 

 ல்லவி: ஆண்டவர் தம் மீட்ர  மக்களினத்தார் காண பவளிப் டுத்தினார். 

1 ஆண்டவருக்குப் புதியசதாரு பாடல் பாடுங்கள்; ஏசைனில், அவர் 

வியத்தகு செயல்கள் புரிந்துள்ைார். அவருறடய வலக்கரமும் 

புனிதமிகு புயமும் அவருக்கு சவற்றிறய அளித்துள்ைை.  ல்லவி... 

  

2 ஆண்டவர் தம் மீட்றப அறிவித்தார்; பிற இைத்தார் கண்முன்யை தம் 

நீதிறய சவளிப்படுத்திைார். 

  

3a இஸ்ரயயல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது யபரன்றபயும் 

உறுதிசமாழிறயயும் அவர் நிறைவுகூர்ந்தார்.    ல்லவி... 

 

3b உலசகங்குமுை அறைவரும் நம் கடவுள் அருளிய விடுதறலறயக் 

கண்டைர். 

  



4 உலசகங்கும் வாழ்யவாயர! அறைவரும் ஆண்டவறர 

ஆர்ப்பரித்துப் பாடுங்கள்! மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்துப் 

புகழ்ந்யதத்துங்கள்.        ல்லவி... 

 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

 

கிறிஸ்துரவாடு நிரலத்திருந்தால், அவரைாடு ஆட்சி பசய்ரவாம்  

 

திருத்தூதர்  வுல் திபமாத்ரதயுவுக்கு எழுதிய இைண்டாம்  

திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

  

அன்பிற்குரியவயர,  

தாவீதின் மரபில் வந்த இயயசு கிறிஸ்து இறந்து 

உயிர்சபற்று எழுந்தார் என்பயத என் நற்செய்தி. இதறை நிறைவில் 

சகாள்ளும். இந்நற்செய்திக்காகயவ நான் குற்றம் செய்தவறைப் யபாலச் 

சிறறயிடப்பட்டுத் துன்புறுகியறன். ஆைால் கடவுளின் வார்த்றதறயச் 

சிறறப்படுத்த முடியாது. யதர்ந்து சகாள்ைப்பட்டவர்கள் மீட்றபயும் 

அதயைாடு இறணந்த என்றுமுள்ை மாட்சிறயயும் கிறிஸ்து இயயசு 

வழியாக அறடயுமாறு அறைத்றதயும் சபாறுத்துக் சகாள்கியறன். 

பின்வரும் கூற்று நம்பத் தகுந்தது; “நாம் அவயராடு இறந்தால், 

அவயராடு வாழ்யவாம்; அவயராடு நிறலத்திருந்தால், அவயராடு 

ஆட்சிசெய்யவாம்; நாம் அவறர மறுதலித்தால் அவர் நம்றம 

மறுதலிப்பார். நாம் நம்பத்தகாதவசரனினும் அவர் நம்பத்தகுந்தவர். 

ஏசைனில் தம்றமயய மறுதலிக்க அவரால் இயலாது.” இவற்றற நீர் 

அவர்களுக்கு நிறைவுறுத்தும். 

 

இது ஆண்டவரை வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இரறவா உமக்கு நன்றி 



நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி       1பதச5: 18 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா!  எல்லாச் சூழ்நிரலயிலும் நன்றி 

கூறுங்கள். உங்களுக்காகக் கிறிஸ்து இரயசு வழியாய்க்  கடவுள் 

பவளிப் டுத்திய திருவுளம் இதுரவ. அல்ரலலூயா. 

நற்பசய்தி வாசகம் 

கடவுரளப் ர ாற்றிப் புகழ அன்னியைாகிய உம்ரமத் தவிை ரவறு எவரும் 

திரும்பிவைக் காரணாரம! 

*லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    17: 11-19 

அக்காலத்தில்  

இயயசு எருெயலமுக்குப் யபாய்க் சகாண்டிருந்தயபாது கலியலய, 

ெமாரியப் பகுதிகள் வழியாகச் சென்றார். 

ஓர் ஊருக்குள் வந்தசபாழுது, பத்து சதாழுயநாயாைர்கள் அவருக்கு 

எதிர்சகாண்டு வந்து, தூரத்தில் நின்று சகாண்யட, “ஐயா! இயயசுயவ, 

எங்களுக்கு இரங்கும்” என்று உரக்கக் குரசலழுப்பி யவண்டிைார்கள். 

அவர் அவர்கறைப் பார்த்து,  “நீங்கள் யபாய் உங்கறைக் 

குருக்களிடம் காண்பியுங்கள்” என்றார். அவ்வாயற அவர்கள் புறப்பட்டுப் 

யபாகும்யபாது அவர்கள் யநாய் நீங்கிற்று. 

அவர்களுள் ஒருவர் தம் பிணி தீர்ந்திருப்பறதக் கண்டு உரத்த குரலில் 

கடவுறைப் யபாற்றிப் புகழ்ந்துசகாண்யட இயயசுவிடம் திரும்பி வந்தார்; 

அவருறடய காலில் முகங்குப்புற விழுந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்திைார். 

அவயரா ஒரு ெமாரியர். 

இயயசு, அவறரப் பார்த்து, “பத்துப் யபர்களின் யநாயும் 

நீங்கவில்றலயா? மற்ற ஒன்பது யபர் எங்யக? கடவுறைப் யபாற்றிப் புகழ 

அன்னியராகிய உம்றமத் தவிர யவறு எவரும் திரும்பிவரக் 

காயணாயம!” என்றார். 

பின்பு அவரிடம்,  “எழுந்து செல்லும், உமது நம்பிக்றக உமக்கு 

நலமளித்தது” என்றார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 


