
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறு 

 

 

முதல் வாசகம்  

ம ாமச தம் கககை உைர்த்தியிருக்கும் ம ாபதல்லாம் இஸ்ரமைலர்  

பவற்றிைகைந்தனர்  

விடுதகலப்  ைண நூலிலிருந்து வாசகம்    17: 8-13 

அந்நாள்களில் 

அமலேக்கியர் இரபிதிமில் இஸ்ரலயேரர எதிர்த்துப் 

ல ாரிட வந்தனர். லமாலே லயாசுவாரவ லநாக்கி, “நம் ோர்பில் 

லதரவயான ஆள்கரைத் லதர்ந்ததடு. நாரை நீ ல ாய், அமலேக்கியரர 

எதிர்த்துப் ல ாரிடு. நான் கடவுளின் லகாரேக் ரகயில் பிடித்தவாறு 

குன்றின் உச்சியில் நின்று தகாள்லவன்” என்றார். அமலேக்கியரர 

எதிர்த்துப் ல ாரிட லமாலே கூறியவாறு லயாசுவா தேய்யலவ, லமாலே. 

ஆலரான், கூர் என் வர்கள் குன்றின் உச்சிக்கு ஏறிச்தேன்றனர். 



லமாலே தம் ரகரய உயர்த்தியிருக்கும்ல ாததல்ோம் 

இஸ்ரலயேர் தவற்றியரடந்தனர்; அவர் தம் ரகரயத் தைர 

விட்டல ாததல்ோம் அமலேக்கியர் தவற்றியரடந்தனர். லமாலேயின் 

ரககள் தைர்ந்து ல ாயின. அப்ல ாது அவர்கள் கல்தோன்ரற அவருக்குப் 

பின்புறமாக ரவக்க, அவர் அதன்லமல் அமர்ந்தார். அவர் ரககரை 

ஆலரான் ஒரு க்கமும், கூர் மறு க்கமுமாகத் தாங்கிக்தகாண்டனர். 

இவ்வாறாக அவர் ரககள் கதிரவன் மரறயும்வரர ஒலர நிரேயில் 

இருந்தன. லயாசுவா அமலேக்ரகயும் அவனுரடய மக்கரையும் 

வாளுக்கிரரயாக்கி முறியடித்தார். 

 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உ க்கு நன்றி 

 

 திலுகரப்  ாைல்   தி ா 121: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8  ( ல்லவி: 2) 

 

 ல்லவி:  விண்கணயும்  ண்கணயும் உண்ைாக்கிை ஆண்ைவமர எனக்கு 

உதவி 

1 மரேகரை லநாக்கி என் கண்கரை உயர்த்துகின்லறன்! எங்கிருந்து 

எனக்கு உதவி வரும்? 

2 விண்ரையும் மண்ரையும் உண்டாக்கிய ஆண்டவரிடமிருந்லத 

எனக்கு உதவி வரும்.       ல்லவி… 

3 அவர்  உம் கால் இடறாத டி  ார்த்துக் தகாள்வார்; உம்ரமக் 

காக்கும் அவர் உறங்கிவிடமாட்டார். 

  

4 இலதா! இஸ்ரலயரேக் காக்கின்றவர் கண்ையர்வதும் இல்ரே; 

உறங்குவதும் இல்ரே.      ல்லவி….. 

 



5 ஆண்டவலர உம்ரமக் காக்கின்றார்; அவர் உம் வேப் க்கத்தில் 

உள்ைார்; அவலர உமக்கு நிழல் ஆவார்! 

  

6  கலில் கதிரவன் உம்ரமத் தாக்காது; இரவில் நிோவும் உம்ரமத் 

தீண்டாது.         ல்லவி…. 

  

7 ஆண்டவர் உம்ரம எல்ோத் தீரமயினின்றும்  ாதுகாப் ார்; அவர் 

உம்  உயிரரக்  காத்திடுவார். 

  

8 நீர் ல ாகும்ல ாதும் உள்லை வரும்ல ாதும் இப்ல ாதும் 

எப்ல ாதும்  ஆண்டவர்  உம்ரமக்  காத்தருள்வார்.   ல்லவி… 

 

 

 

இரண்ைாம் வாசகம் 

 

கைவுளின்  னிதர் மதர்ச்சி ப ற்று நற்பசைல் அகனத்கதயும் பசய்ைத் 

தகுதி ப றுகிறார். 

திருத்தூதர்  வுல் திப ாத்மதயுவுக்கு எழுதிை இரண்ைாம் 

திருமுகத்திலிருந்து  வாசகம்      3: 14 - 4: 2 

அன்பிற்குரியவலர, 

நீ கற்று, உறுதியாய் அறிந்தவற்றில் நிரேத்து நில்; யாரிடம் 

கற்றாய் என் து உனக்குத் ததரியுலம. நீ குழந்ரதப்  ருவம் முதல் 

திருமரறநூரேக் கற்று அறிந்திருக்கிறாய். அது இலயசு கிறிஸ்துவின் 

மீதுள்ை நம்பிக்ரகயால் உன்ரன மீட்புக்கு வழி நடத்தும் ஞானத்ரத 

அளிக்க வல்ேது. மரறநூல் அரனத்தும் கடவுளின் தூண்டுதல் 

த ற்றுள்ைது. அது கற்பிப் தற்கும் கண்டிப் தற்கும் சீராக்குவதற்கும் 



லநர்ரமயாக வாழப்  யிற்றுவிப் தற்கும்  யனுள்ைது. இவ்வாறு 

கடவுளின் மனிதர் லதர்ச்சி த ற்று நற்தேயல் அரனத்ரதயும் தேய்யத் 

தகுதி த றுகிறார். 

கடவுள் முன்னிரேயிலும் வாழ்லவாருக்கும் 

இறந்லதாருக்கும் தீர்ப்பு அளிக்கப்ல ாகிற கிறிஸ்து இலயசு 

முன்னிரேயிலும் அவர் லதான்றப்ல ாவரத முன்னிட்டும் அவரது 

ஆளுரகரய முன்னிட்டும் நான் ஆரையிட்டுக் கூறுவது; 

இரறவார்த்ரதரய அறிவி. வாய்ப்புக் கிரடத்தாலும் 

கிரடக்காவிட்டாலும் இரதச் தேய்வதில் நீ கருத்தாயிரு. கண்டித்துப் 

ல சு; கடிந்துதகாள்; அறிவுரர கூறு; மிகுந்த த ாறுரமலயாடு 

கற்றுக்தகாடு. 

 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உ க்கு நன்றி 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி       எபி4: 12 

அல்மலலூைா, அல்மலலூைா! கைவுளுகைை வார்த்கத உயிருள்ளது, 

ஆற்றல் வாய்ந்தது; உள்ளத்தின் சிந்தகனககளயும்  மநாக்கங்ககளயும் 

சீர்தூக்கிப்  ார்க்கிறது. அல்மலலூைா.  

நற்பசய்தி வாசகம் 

தாம் மதர்ந்துபகாண்ைவர்களுக்கு  கைவுள் நீதி வழங்கா ல் இருப் ாரா? 

*லூக்கா எழுதிை நற்ச்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    18: 1-8  

அக்காேத்தில் 



சீடர்கள் மனந்தைராமல் எப்த ாழுதும் இரறவனிடம் 

மன்றாட லவண்டும் என் தற்கு இலயசு ஓர் உவரம தோன்னார். “ஒரு 

நகரில் நடுவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் கடவுளுக்கு அஞ்சி நடப் தில்ரே; 

மக்கரையும் மதிப் தில்ரே. 

அந்நகரில் ரகம்த ண் ஒருவரும் இருந்தார். அவர் 

நடுவரிடம் ல ாய், ‘என் எதிரிரயத் தண்டித்து எனக்கு நீதி வழங்கும்’ 

என்று லகட்டுக் தகாண்லடயிருந்தார். நடுவலரா, தநடுங்காேமாய் எதுவும் 

தேய்ய விரும் வில்ரே.  

பின்பு அவர், ‘நான் கடவுளுக்கு அஞ்சுவதில்ரே; 

மக்கரையும் மதிப் தில்ரே. என்றாலும் இக்ரகம்த ண் எனக்குத் 

ததால்ரே தகாடுத்துக்தகாண்டிருப் தால் நான் இவருக்கு நீதி 

வழங்குலவன். இல்ரேயானால் இவர் என் உயிரர வாங்கிக் 

தகாண்லடயிருப் ார்’ என்று தமக்குள்லை தோல்லிக்தகாண்டார்.” 

பின் ஆண்டவர் அவர்களிடம், “லநர்ரமயற்ற நடுவலர 

இப் டிச் தோன்னாதரன்றால், தாம் லதர்ந்துதகாண்டவர்கள் அல்லும் 

 கலும் தம்ரம லநாக்கிக் கூக்குரலிடும்ல ாது கடவுள் அவர்களுக்கு நீதி 

வழங்காமல் இருப் ாரா? அவர்களுக்குத் துரைதேய்யக் காேம் 

தாழ்த்துவாரா? விரரவில் அவர்களுக்கு நீதி வழங்குவார் என நான் 

உங்களுக்குச் தோல்கிலறன். ஆயினும் மானிடமகன் வரும்ல ாது 

மண்ணுேகில் நம்பிக்ரகரயக் காண் ாலரா?” என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி  

 

கிறிஸ்துமவ உ க்கு புகழ் 

 


