
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் திருவுளத்ததத் கண்டுபிடிப் வர் யார்?  

சாலம ானின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்     9:13-19 

"கடவுளின் திட்டத்தை அறிபவர் யார்? ஆண்டவரின் திருவுளத்தைக் 

கண்டுபிடிப்பவர் யார்? நிதையற்ற மனிைரின் எண்ணங்கள் பயனற்றதவ: 

நம்முதடய திட்டங்கள் ைவறக்கூடியதவ.அழிவுக்குரிய உடல் 

ஆன்மாதவக் கீழ்நநாக்கி அழுத்துகிறது. இந்ை மண் கூடாரம் கவதை 

நைாய்ந்ை மனதுக்குச் சுதமயாய் அதமகிறது.  

மண்ணுைகில் உள்ளவற்தறநய நாம் உணர்வது அரிது! அருகில் 

இருப்பவற்தறநய கடும் உதைப்பால் ைான் கண்டுபிடிக்கிநறாம். 

இவ்வாறிருக்க, விண்ணுைகில் இருப்பவற்தறத் நைடிக் கண்டுபிடிப்பவர் 

யார்? நீர் ஞானத்தை அருளாமலும், உயர் வானிலிருந்து உம் தூய ஆவிதய 

அனுப்பாமலும் இருந்ைால், உம் திட்டத்தை யாரால் அறிந்து ககாள்ள 

இயலும்? இவ்வாறு மண்ணுைகில் வாழ்நவாருதடய வழிகள் 

கெம்தமப்படுத்ைப்பட்டன. உமக்கு உகந்ைவற்தற மனிைர் 

கற்றுக்ககாண்டனர்: ஞானத்ைால் மீட்பு அதடந்ைனர். " 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு . 

இதறவா உ க்கு நன்றி 



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

 ல்லவி: என் ததலவமை! ததலமுதறமதாறும் நீமை எங்கள் புகலிடம் 

3  மனிைதரப் புழுதிக்குத் திரும்பிடச் கெய்கின்றீர்; "மானிடநர !

மீண்டும் புழுதியாகுங்கள்"  என்கின்றீர். 

4  ஏகனனில், ஆயிரம் ஆண்டுகள், உம் பார்தவயில் கடந்துநபான 

நநற்தறய நாள் நபாைவும் இரவின் ஒரு ொமம் நபாைவும் உள்ளன.

            ல்லவி…  

5  கவள்ளகமன மானிடதர வாரிக்ககாண்டு கெல்கின்றீர்; அவர்கள் 

தவகதறயில் முதளத்கைழும் புல்லுக்கு ஒப்பாவர் ; 

6  அது காதையில் ைளிர்த்துப் பூத்துக் குலுங்கும்; மாதையில் வாடிக் 

காய்ந்து நபாகும்.        ல்லவி…. 

12  எங்கள் வாழ்நாள்கதளக் கணிக்க எங்களுக்குக் கற்பியும்; 

அப்கபாழுது ஞானமிகு உள்ளத்தைப் கபற்றிடுநவாம் . 

13  ஆண்டவநர, திரும்பி வாரும்; எத்துதணக் காைம் இந்நிதை? உம் 

ஊழியருக்கு இரக்கம் காட்டும்.       ல்லவி…. 

14 காதைநைாறும் உமது நபரன்பால் எங்களுக்கு நிதறவளியும்; 

அப்கபாழுது வாழ்நாகளல்ைாம் நாங்கள் களிகூர்ந்து மகிழ்நவாம்.  

17  எம் கடவுளாம் ைதைவரின் இன்னருள் எம்மீது ைங்குவைாக !  நாங்கள் 

கெய்பவற்றில் எங்களுக்கு கவற்றி ைாரும்  !ஆம் , நாங்கள் 

கெய்பவற்றில் கவற்றி அருளும்!     ல்லவி….  

 

 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

இனி அவதன நீர் அடித யாக அல்ல, உம்முதடய அன் ார்ந்த 

சமகாதைனாக ஏற்றுக்பகாள்ளும். 

திருத்தூதர்  வுல் பிலம ானுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  

9b-10,12-17 

அன்பிற்குரியவநர, 

 கிறிஸ்து இநயசுவின் தூதுவனாக அவர் கபாருட்டுக் தகதியாக 

இருக்கும் பவுைாகிய எனக்குச் சிதறயிலிருந்ை நபாது பிள்தளயான 

ஒநனசிமுக்காக உம்மிடம் நவண்டுகிநறன். அவதன உம்மிடம் திரும்ப 

அனு;பபுகிநறன். அவதன அனுப்புவது என் இையத்தைநய அனுப்புவது 

நபாைாகும்.   

நற்கெய்தியின் கபாருட்டுச் சிதறயுற்றிருக்கும் எனக்கு, உமது 

கபயரால் பணியாற்ற, அவதன என்னிடநம நிறுத்திக் ககாள்ள 

விரும்பிநனன். ஆனால் நீர் கெய்யும் நன்தமதயக் கட்டாயத்தினால் 

கெய்யாமல், மனமாரச் கெய்ய நவண்டு கமன்று நிதனத்நை, உம்முதடய 

உடன்பாடின்றி எதையும் கெய்ய நான் விரும்பவில்தை.  

அவன் என்றும் உம்நமாடு இருக்க உம்தம விட்டுச் சிறிது காைம் 

பிரிந்திருந்ைான் நபாலும்!  இனி அவதன நீர் அடிதமயாக அல்ை, 

அடிதமதய விட நமைானவனாக, அைாவது உம்முதடய அன்பார்ந்ை 

ெநகாைரனாக ஏற்றுக் ககாள்ளும். அவன் என் ைனிப்பட்ட 

அன்புக்குரியவன். அப்படியானால் மனிைன் என்னும் முதறயிலும் 

ஆண்டவதரச் ொர்ந்ைவன் என்னும் முதறயிலும் அவன் எத்துதண 

நமைாக உம் அன்புக்குரியவனாகிறான்! எனநவ, நமக்குள்ள நட்புறதவக் 

கருதி, என்தன ஏற்றுக் ககாள்வது நபால் அவதனயும் ஏற்றுக் ககாள்ளும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதறவா உ க்கு நன்றி 



 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     jpgh 119: 135 

my;NyY}ah> my;NyY}ah!   ck; Copad; ckJ Kf xsp 

tPrr;nra;Ak;! ck; tpjpKiwfis vdf;F fw;gpj;jUSk;. 

my;NyY}ah. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

cq;fSs; jk; cilik vy;yhk; tpl;Ltplhj vtUk; vd; rPluha; 

,Uf;f KbahJ 

*Y}f;fh vOjpa ew;nra;jpapypUe;J thrfk;   14: 25-33 

mf;fhyj;jpy; . 

கபருந்திரளான மக்கள் இநயசுநவாடு 

கென்றுககாண்டிருந்ைனர். அவர் திரும்பிப் பார்த்து அவர்களிடம் கூறியது: 

“என்னிடம் வருபவர் ைம் ைந்தை, ைாய், மதனவி, பிள்தளகள், ெநகாைரர் 

ெநகாைரிகள் ஆகிநயாதரயும், ஏன், ைம் உயிதரயுநம என்தனவிட 

நமைாகக் கருதினால், அவர் என் சீடராயிருக்க முடியாது. ைம் 

சிலுதவதயச் சுமக்காமல் என் பின் வருபவர் எனக்குச் சீடராய் 

இருக்கமுடியாது. 

 

உங்களுள் யாராவது ஒருவர் நகாபுரம் கட்ட விரும்பினால், முைலில் 

உட்கார்ந்து, அதைக் கட்டிமுடிக்க ஆகும் கெைதவக் கணித்து, அைற்கான 

கபாருள் வெதி ைம்மிடம் இருக்கிறைா எனப் பார்க்கமாட்டாரா? 

இல்ைாவிட்டால் அைற்கு அடித்ைளமிட்ட பிறகு அவர் கட்டி முடிக்க 

இயைாமல் இருப்பதைப் பார்க்கும் யாவரும் ஏளனமாக, `இம்மனிைன் 

கட்டத் கைாடங்கினான்; ஆனால் முடிக்க இயைவில்தை' என்பார்கநள ! 



நவறு ஓர் அரெநராடு நபார் கைாடுக்கப்நபாகும் அரெர் ஒருவர், 

இருபைாயிரம் நபருடன் ைமக்கு எதிராக வருபவதரப் பத்ைாயிரம் நபதரக் 

ககாண்டு எதிர்க்க முடியுமா என்று முைலில் உட்கார்ந்து சிந்தித்துப் பார்க்க 

மாட்டாரா? எதிர்க்க முடியாகைனில், அவர் கைாதையில் 

இருக்கும்நபாநை தூைதர அனுப்பி, அதமதிக்கான வழிதயத் 

நைடமாட்டாரா? அப்படிநய, உங்களுள் ைம் உதடதமதய எல்ைாம் 

விட்டுவிடாை எவரும் என் சீடராய் இருக்க முடியாது.'' 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துமவ உ க்கு புகழ் 

 

 

 

 

 


