
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 30ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

தங்களைக் தாழ்த்துவவாரின் வவண்டுதல் முகில்களை ஊடுருவிச் பசல்லும். 

சீராக்கின் ஞான  நூலிலிருந்து வாசகம்     35: 12-14, 16-18 

ஆண்டவர் நடுவராய் இருக்கிறார்; அவரிடம் ஒருதலைச் சார்பு 

என்பதத கிலடயாது.அவர் ஏலைகளுக்கு எதிராய் எவலரயும் ஒருதலைச் 

சார்பாய் ஏற்கமாட்டார்; தீங்கிலைக்கப்பட்தடாரின் மன்றாட்லடக் 

தகட்பார். லகவிடப்பட்தடாரின் தவண்டுதலைப் புறக்கணியார். 

தம்மிடம் முலறயிடும் லகம்பபண்கலைக் லகவிடார் 

ஆண்டவரின் விருப்பதிற்கு ஏற்றவாறு பணி பசய்தவார் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்படுவர். அவர்களுலடய மன்றாட்டு முகில்கலை 

எட்டும்.  தங்கலைத் தாழ்த்துதவாரின் தவண்டுதல் முகில்கலை ஊடுருவிச் 

பசல்லும்; அது ஆண்டவலர அலடயும்வலர அவர்கள் ஆறுதல் 

அலடவதில்லை. உன்னத இலறவன் சந்திக்க வரும்வலர அவர்கள் 

நற்பயிற்சியில் தைர்ச்சியலடவதில்லை; அவர் நீதிமான்களுக்குத் தீர்ப்பு 

வைங்குகிறார்; தம் தீர்ப்லபச் பசயல்படுத்துகிறார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இளறவா உமக்கு நன்றி 



 திலுளரப் ாடல்   தி ா 34: 1-2. 16-17. 18, 22 ( ல்லவி: 6a) 

 ல்லவி:  இந்த ஏளழ கூவியளழத்தான்; ஆண்டவர் அவனுக்குச்  

பசவிசாய்த்தார். 

1 ஆண்டவலர நான் எக்காைமும் தபாற்றுதவன்; அவரது புகழ் 

எப்பபாழுதும் என் நாவில் ஒலிக்கும். 

  

2 நான் ஆண்டவலரப்பற்றிப் பபருலமயாகப் தபசுதவன்; எளிதயார் 

இலதக் தகட்டு அக்களிப்பர்.       ல்லவி… 

 

16 ஆண்டவரின் முகதமா தீலமபசய்தவார்க்கு எதிராக இருக்கின்றது; 

அவர், அவர்களின் நிலனதவ உைகில் அற்றுப்தபாகச் பசய்வார். 

  

17 நீதிமான்கள் மன்றாடும்தபாது, ஆண்டவர் பசவிசாய்க்கின்றார்; 

அவர்கலை அலனத்து இடுக்கண்ணினின்றும் விடுவிக்கின்றார்.  

 ல்லவி… 

 

18 உலடந்த உள்ைத்தார்க்கு அருகில் ஆண்டவர் இருக்கின்றார்; லநந்த  

பநஞ்சத்தாலர அவர் காப்பாற்றுகின்றார். 

22 ஆண்டவர் தம் ஊழியரின் உயிலர மீட்கின்றார்; அவரிடம் 

அலடக்கைம் புகும் எவரும் தண்டலன அலடயார்.   ல்லவி… 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

 

எனக்பகன ளவக்கப் ட்டிருப் து வநரிய வாழ்வுக்கான பவற்றிவாளகவய  

 

திருத்தூதர்  வுல் திபமாத்வதயுவுக்கு  எழுதிய இரண்டாம்  

திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்      4: 6-8, 16-18 



அன்பிற்குரியவதர, 

 

நான் இப்தபாதத என்லனப் பலியாகப் பலடக்கிதறன். நான் பிரிந்து 

பசல்ை தவண்டிய தநரம் வந்து விட்டது. நான் நல்ைபதாரு 

தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்தடன் என் ஓட்டத்லத முடித்துவிட்தடன். 

விசுவாசத்லதக் காத்துக்பகாண்தடன். இனி எனக்பகன 

லவக்கப்பட்டிருப்பது தநரிய வாழ்வுக்கான பவற்றி வாலகதய. அலத 

இறுதி நாளில் ஆண்டவர் எனக்குத் தருவார்; நீதியான அந்த நடுவர் எனக்கு 

மட்டுமல்ை, அவர் ததான்றுவார் என விரும்பிக் காத்திருக்கும் 

அலனவருக்குதம தருவார். 

நான் முதன்முலற வைக்காடியதபாது எவரும் என் 

பக்கமிருக்கவில்லை; எல்ைாரும் என்லன விட்டு அகன்றனர். அக்குற்றம் 

அவர்கலைச் சாராதிருப்பதாக. நான் அறிவித்த பசய்தி நிலறவுற்று, 

அலனத்து நாட்டவரும் அதலனக் தகட்க தவண்டுபமன்று ஆண்டவர் என் 

பக்கம் நின்று எனக்கு வலுவூட்டினார்; சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் 

என்லன விடுவித்தார். 

தீங்கு அலனத்திலிருந்தும் அவர் என்லன விடுவித்துத் தம் 

விண்ணரசில் தசர்த்து எனக்கு மீட்பளிப்பார். அவருக்தக என்பறன்றும் 

மாட்சி உரித்தாகுக! ஆபமன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு  

இளறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி       2 பகாரி 5: 19 

 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா! கடவுள் கிறிஸ்துவின் வாயிலாக உலகினளரத் 

தம்வமாடு ஒப்புரவாக்கினார். அந்த ஒப்புரவுச் பசய்திளய அவவர 

எங்களிடம் ஒப் ளடத்தார். அல்வலலூயா. 



நற்பசய்தி வாசகம் 

 

 ரிவசயர் அல்ல, வரிதண்டு வவர கடவுளுக்கு ஏற்புளடயவராகி வீடு 

திரும்பினார்  

*லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     18: 9-14 

 

அக்காைத்தில் 

 

தாங்கள் தநர்லமயானவர் என்று நம்பி மற்றவர்கலை இகழ்ந்து 

ஒதுக்கும் சிைலரப் பார்த்து இதயசு இந்த உவலமலயச் பசான்னார்: 

“இருவர் இலறவனிடம் தவண்டக் தகாவிலுக்குச் பசன்றனர். ஒருவர் 

பரிதசயர், மற்றவர் வரிதண்டுபவர். 

பரிதசயர் நின்று பகாண்டு, இவ்வாறு இலறவனிடம் தவண்டினார்: 

‘கடவுதை, நான் பகாள்லையர், தநர்லமயற்தறார், விபசாரர் தபான்ற மற்ற 

மக்கலைப் தபாைதவா இந்த வரிதண்டுபவலரப் தபாைதவா 

இல்ைாததுபற்றி உமக்கு நன்றி பசலுத்துகிதறன்; வாரத்தில் இரு முலற 

தநான்பிருக்கிதறன்; என் வருவாயில் எல்ைாம் பத்திபைாரு பங்லகக் 

பகாடுக்கிதறன்.’  

ஆனால் வரிதண்டுபவர் பதாலையில் நின்று பகாண்டு வானத்லத 

அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடத் துணியாமல் தம் மார்பில் அடித்துக்பகாண்டு, 

‘கடவுதை, பாவியாகிய என்மீது இரங்கியருளும்’ என்றார்.” 

இதயசு, “பரிதசயரல்ை, வரிதண்டுபவதர கடவுளுக்கு 

ஏற்புலடயவராகி வீடு திரும்பினார். ஏபனனில் தம்லமத் தாதம 

உயர்த்துதவார் தாழ்த்தப்பபறுவர்; தம்லமத்தாதம தாழ்த்துதவார் 

உயர்த்தப் பபறுவர் என நான் உங்களுக்குச் பசால்கிதறன்” என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 


