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ப ாதுக்காலம் 24ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரும் தம் எண்ணத்தத மாற்றிக் பகாண்டு தம் மக்களுக்குச் 

பசய்யப்ப ாவதாக அறிவித்த தீங்தகச் பசய்யாது விட்டுவிட்டார். 

விடுததலப்  யண நூலிலிருந்து வாசகம்    32: 7-11,13-14 

அந்நாள்களில்  

ஆண்டவர் ம ாமேயை மநாக்கி, “இங்கிருந்து இறங்கிப்ம ா. நீ 

எகிப்திலிருந்து நடத்திவந்த உன்  க்கள் தங்களுக்குக் மகடு 

வருவித்துக்ககாண்டனர். நான் கட்டயையிட்ட கநறியிலிருந்து 

இதற்குள்ைாகமவ விலகி அவர்கள் தங்களுக்ககன ஒரு கன்றுக் குட்டியை 

வார்த்துக் ககாண்டார்கள். அதற்கு வழி ாடு கேய்து,  லியிட்டு, 

‘இஸ்ரமைமல, எகிப்து நாட்டினின்று உன்யன நடத்தி வந்த கதய்வங்கள் 

இயவமை’ என்று கூறிக் ககாள்கிறார்கள்” என்றார். 



ம லும் ஆண்டவர் ம ாமேயிடம், “இம்  க்கயை எனக்குத் 

கதரியும்; வணங்காக்கழுத்துள்ை  க்கள் அவர்கள். இப்ம ாது என்யன 

விட்டுவிடு. அவர்கள்ம ல் என் மகா க்கனல் மூண்டிருப் தால் நான் 

அவர்கயை அழித்கதாழிக்கப் ம ாகிமறன் உன்யனமைா 

ம ரின ாக்குமவன்” என்றார். 

அப்ம ாது ம ாமே தம் கடவுைாகிை ஆண்டவர்முன்  ன்றாடி, 

“ஆண்டவமர, மிகுந்த ஆற்றமலாடும் வலிய மிகு கரத்மதாடும் நீர்தாம  

எகிப்து நாட்டிலிருந்து ககாண்டுவந்த உம்  க்களுக்கு எதிராக உம் மகா ம் 

மூள்வது ஏன்? 

உம் அடிைாராகிை ஆபிரகாய யும், ஈோக்யகயும், 

இஸ்ரமையலயும் நியனந்தருளும். நான் உன் வழி ரபினயர விண்மீன்கள் 

ம ால் க ருகச் கேய்மவன். நான் வாக்களித்த இந்நாடு முழுவயதயும் உன் 

வழி ரபினருக்கு அளிப்ம ன்; அவர்கள் அயத எனகறன்றும் உரிய ச் 

கோத்தாக்கிக் ககாள்வர் என்று நீராகமவ அவர்களுக்கு ஆயணயிட்டு 

அறிவித்துள்ளீமர” என்று மவண்டிக்ககாண்டார். 

அவ்வாமற ஆண்டவரும் தம் எண்ணத்யத  ாற்றிக் 

ககாண்டு தம்  க்களுக்குச் கேய்ைப்ம ாவதாக அறிவித்த தீங்யகச் 

கேய்ைாது விட்டுவிட்டார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுதைப்  ாடல்  தி ா 51: 1-2. 10-11. 15, 17 ( ல்லவி : லூக் 15:18) 

 

 ல்லவி :  நான் புறப் ட்டு என் தந்ததயிடம் ப ாபவன். 

1 கடவுமை! உ து ம ரன்புமகற்  எனக்கு இரங்கும்; உ து அைவற்ற 

இரக்கத்திற்மகற்  என் குற்றங்கயைத் துயடத்தருளும். 



  

2 என் தீவியன முற்றிலும் நீங்கும்  டி என்யனக் கழுவிைருளும்; என் 

 ாவம் அற்றுப்ம ாகும் டி என்யனத் தூய்ய ப் டுத்திைருளும். 

             ல்லவி… 

10 கடவுமை! தூைமதார் உள்ைத்யத என்னுள்மை  யடத்தருளும்; 

உறுதிதரும் ஆவியை, புதுப்பிக்கும் ஆவியை என்னுள்மை 

உருவாக்கிைருளும். 

  

11 உ து முன்னியலயிலிருந்து என்யனத் தள்ளிவிடாமதயும்; உ து 

தூை ஆவியை என்னிடமிருந்து எடுத்துவிடாமதயும்.   ல்லவி… 

 

15 என் தயலவமர! என் இதழ்கயைத் திறந்தருளும்; அப்க ாழுது, என் 

வாய் உ க்குப் புகழ் ோற்றிடும். 

17 கடவுளுக்மகற்ற  லி கநாறுங்கிை கநஞ்ேம ; கடவுமை! 

கநாறுங்கிை, குற்றமுணர்ந்த உைத்யத நீர் அவ திப் தில்யல.  

  

 ல்லவி… 

  

  

இைண்டாம் வாசகம் 

 ாவிகதை மீட்க கிறிஸ்து இபயசு இவ்வுலகிற்கு வந்தார் 

திருத்தூதர்  வுல் திபமாத்பதயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          1: 12-17  

அன்பிற்குரிைவமர, 

எனக்கு வலுவூட்டும் நம் ஆண்டவராகிை இமைசு கிறிஸ்துவுக்கு 

நன்றி கேலுத்துகின்மறன். ஏகனனில் நான் நம்பிக்யகக்குரிைவன் என்று 

கருதி அவர் என்யனத் தம் திருத்கதாண்டில் அ ர்த்தினார். முன்னர் நான் 

அவயர  ழித்துயரத்மதன்; துன்புறுத்திமனன்; இழிவு டுத்திமனன். 

ஆயினும் நம்பிக்யக ககாண்டிராத நியலயில் நான் அவ்வாறு நடந்ததால், 

அவர் எனக்கு இரங்கினார். இமைசு கிறிஸ்துமவாடு இயணந்த நியலயில் 



ஏற் டும் நம்பிக்யகமைாடும் அன்ம ாடும் நம் ஆண்டவரின் அருள் 

அைவின்றிப் க ருகிைது. 

‘ ாவிகயை மீட்க கிறிஸ்து இமைசு இவ்வுலகத்திற்கு வந்தார்’. — 

இக்கூற்று உண்ய ைானது; எல்லாராலும் ஏற்றுக்ககாள்ைத் தக்கது. — 

அந்தப்  ாவிகளுள் முதன்ய ைான  ாவி நான். ஆயினும் கடவுள் எனக்கு 

இரங்கினார். நியலவாழ்யவ அயடை இமைசு கிறிஸ்துவிடம் நம்பிக்யக 

ககாள்ை இருப்ம ாருக்கு நான் முன் ாதிரிைாய் விைங்கமவண்டும் 

என் தற்காக முதன்முதலில் என்னிடம் தம் முழுப் க ாறுய யைக் 

காட்டினார். 

அழிவில்லாத, கண்ணுக்குப் புலப் டாத, எக்காலத்துக்கும் 

அரேராயிருக்கின்ற ஒமர கடவுளுக்கு என்கறன்றும்  ாண்பும்  ாட்சியும் 

உரித்தாகுக! ஆக ன். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இதறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     2 பகாரி 5: 19 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா!  கடவுள் கிறிஸ்துவின் வாயிலாக 

உலகினதைத் தம்பமாடு ஒப்புைவாக்கினார். அந்த ஒப்புைவுச் பசய்திதய 

அவபை எங்களிடம் ஒப் தடத்தார். அல்பலலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

மனம் மாறிய ஒரு  ாவிதயக் குறித்து விண்ணுலகில் மிகுதியான மகிழ்ச்சி 

உண்டாகும் 

 

*லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16: 1-13 



அக்காலத்தில்  

வரிதண்டுமவார்,  ாவிகள் ைாவரும் இமைசு கோல்வயதக் மகட்க 

அவரிடம் கநருங்கிவந்தனர்.  ரிமேைரும்,  யறநூல் அறிஞரும், “இவர் 

 ாவிகயை வரமவற்று அவர்கமைாடு உணவருந்துகிறாமர” என்று 

முணுமுணுத்தனர். 

அப்ம ாது அவர் அவர்களுக்கு இந்த உவய யைச் கோன்னார்: 

“உங்களுள் ஒருவரிடம் இருக்கும் நூறு ஆடுகளுள் ஒன்று காணா ற் 

ம ானால் அவர் கதாண்ணூற்கறான் து ஆடுகயையும்  ாயல நிலத்தில் 

விட்டுவிட்டு, காணா ற் ம ானயதக் கண்டுபிடிக்கும் வயர மதடிச்கேல்ல 

 ாட்டாரா? கண்டுபிடித்ததும், அவர் அயத  கிழ்ச்சிமைாடு தம் 

மதாள்ம ல் ம ாட்டுக் ககாள்வார்; வீட்டுக்கு வந்து, நண் ர்கயையும் 

அண்யட வீட்டாயரயும் அயைத்து, ‘என்மனாடு  கிழுங்கள்; ஏகனனில் 

காணா ற்ம ான என் ஆட்யடக் கண்டுபிடித்து விட்மடன்’ என் ார். 

அதும ாலமவ  னம்  ாறத் மதயவயில்லாத் 

கதாண்ணூற்கறான் து மநர்ய ைாைர்கயைக் குறித்து உண்டாகும் 

 கிழ்ச்சியை விட,  னம்  ாறிை ஒரு  ாவியைக் குறித்து விண்ணுலகில் 

மிகுதிைான  கிழ்ச்சி உண்டாகும் என நான் உங்களுக்குச் கோல்கிமறன். 

“க ண் ஒருவரிடம் இருந்த  த்துத் திராக் ாக்களுள் ஒன்று 

காணா ற் ம ாய்விட்டால் அவர் எண்கணய் விைக்யக ஏற்றி வீட்யடப் 

க ருக்கி அயதக் கண்டுபிடிக்கும்வயர கவன ாகத் மதடுவதில்யலைா? 

கண்டுபிடித்ததும், அவர் மதாழிையரயும் அண்யட வீட்டாயரயும் 

அயைத்து, ‘என்மனாடு  கிழுங்கள், ஏகனனில் காணா ற் ம ான 

திராக் ாயவக் கண்டுபிடித்துவிட்மடன்’ என் ார். 

அவ்வாமற  னம்  ாறிை ஒரு  ாவியைக் குறித்துக் கடவுளின் 

தூதரியடமை  கிழ்ச்சி உண்டாகும் என உங்களுக்குச் கோல்கிமறன்.” 

ம லும் இமைசு கூறிைது:  “ஒருவருக்கு இரண்டு புதல்வர்கள் 

இருந்தார்கள். அவர்களுள் இயைைவர் தந்யதயை மநாக்கி, "அப் ா, 

கோத்தில் எனக்கு உரிை  ங்யகத் தாரும்" என்றார். அவர் கோத்யத 

அவர்களுக்குப்  கிர்ந்து அளித்தார். சில நாள்களுக்குள் இயைை  கன் 

எல்லாவற்யறயும் திரட்டிக்ககாண்டு, கதாயல நாட்டிற்கு கநடும் 

 ைணம் ம ற்ககாண்டார்; அங்குத் தாறு ாறாக வாழ்ந்து தம் 

கோத்யதயும்  ாைாக்கினார். அயனத்யதயும் அவர் கேலவழித்தார். பின்பு 

அந்த நாடு முழுவதும் ககாடிை  ஞ்ேம் ஏற் ட்டது. அப்க ாழுது அவர் 



வறுய யில் வாடினார்; எனமவ அந்நாட்டுக் குடி க்களுள் ஒருவரிடம் 

அண்டிப் பியைக்கச் கேன்றார். அவர் அவயரப்  ன்றி ம ய்க்கத் தம் 

வைல்களுக்கு அனுப்பினார். அவர்  ன்றிகள் தின்னும் கநற்றுகைால் தம் 

வயிற்யற நிரப்  விரும்பினார். ஆனால் அயதக்கூட அவருக்குக் 

ககாடுப் ார் இல்யல. 

அவர் அறிவு கதளிந்தவராய், ‘என் தந்யதயின் கூலிைாள்களுக்குத் 

மதயவக்கு மிகுதிைான உணவு இருக்க, நான் இங்குப்  சிைால் 

ோகிமறமன! நான் புறப் ட்டு என் தந்யதயிடம் ம ாய், ‘அப் ா, 

கடவுளுக்கும் உ க்கும் எதிராக நான்  ாவம் கேய்மதன்; இனிம ல் நான் 

உம்முயடை  கன் எனப் டத் தகுதிைற்றவன்; உம்முயடை 

கூலிைாள்களுள் ஒருவனாக என்யன யவத்துக் ககாள்ளும் என்ம ன்’ 

என்று கோல்லிக்ககாண்டார். உடமன அவர் புறப் ட்டுத் தம் தந்யதயிடம் 

வந்தார். கதாயலயில் வந்துககாண்டிருந்தம ாமத அவர் தந்யத அவயரக் 

கண்டு,  ரிவு ககாண்டு, ஓடிப்ம ாய் அவயரக் கட்டித் தழுவி 

முத்தமிட்டார். 

 கமனா அவரிடம், ‘அப் ா, கடவுளுக்கும் உ க்கும் எதிராக நான் 

 ாவம் கேய்மதன்; இனிம ல் நான் உம்முயடை  கன் எனப் டத் 

தகுதிைற்றவன்’ என்றார். தந்யத தம்  ணிைாையர மநாக்கி, ‘முதல்தர ான 

ஆயடயைக் ககாண்டுவந்து இவனுக்கு உடுத்துங்கள்; இவனுயடை 

யகக்கு ம ாதிரமும், காலுக்கு மிதிைடியும் அணிவியுங்கள்; ககாழுத்த 

கன்யறக் ககாண்டு வந்து அடியுங்கள்; நாம்  கிழ்ந்து விருந்து 

ககாண்டாடுமவாம். ஏகனனில் என்  கன் இவன் இறந்தும ாயிருந்தான்; 

மீண்டும் உயிர் க ற்று வந்துள்ைான். காணா ற்ம ாயிருந்தான்; மீண்டும் 

கியடத்துள்ைான்’ என்றார். அவர்கள்  கிழ்ந்து விருந்து ககாண்டாடத் 

கதாடங்கினார்கள். 

“அப்ம ாது மூத்த  கன் வைலில் இருந்தார். அவர் திரும்பி வீட்யட 

கநருங்கி வந்துககாண்டிருந்தம ாது, ஆடல்  ாடல்கயைக் மகட்டு, 

ஊழிைர்களுள் ஒருவயர வரவயைத்து, ‘இகதல்லாம் என்ன?’ என்று 

வினவினார். அதற்கு ஊழிைர் அவரிடம், ‘உம் தம்பி வந்திருக்கிறார். அவர் 

தம்மிடம் நல ாகத் திரும்பி வந்திருப் தால் உம் தந்யத ககாழுத்த 

கன்யற அடித்திருக்கிறார்’ என்றார். அவர் சினமுற்று உள்மை ம ாக 

விருப் ம் இல்லாதிருந்தார். உடமன அவருயடை தந்யத கவளிமை வந்து, 

அவயர உள்மை வரு ாறு ககஞ்சிக் மகட்டார். 



அதற்கு அவர் தந்யதயிடம், ‘ ாரும், இத்தயன ஆண்டுகைாக நான் 

அடிய ம ான்று உ க்கு மவயல கேய்துவருகிமறன். உம் கட்டயைகயை 

ஒரும ாதும் மீறிைதில்யல. ஆயினும், என் நண் மராடு நான் 

 கிழ்ந்துககாண்டாட ஓர் ஆட்டுக்குட்டியைக்கூட என்றும  நீர் 

தந்ததில்யல. ஆனால் வியல களிமராடு மேர்ந்து உம் 

கோத்துகயைகைல்லாம் அழித்துவிட்ட இந்த உம்  கன் திரும்பி 

வந்தவுடமன, இவனுக்காகக் ககாழுத்த கன்யற அடித்திருக்கிறீமர!’ 

என்றார். 

அதற்குத் தந்யத, ‘ கமன, நீ எப்ம ாதும் என்னுடன் இருக்கிறாய்; 

என்னுயடைகதல்லாம் உன்னுயடைமத. இப்ம ாது நாம் 

 கிழ்ந்துககாண்டாடி இன்புற மவண்டும். ஏகனனில் உன் தம்பி இவன் 

இறந்து ம ாயிருந்தான்; மீண்டும் உயிர்க ற்றுள்ைான். 

காணா ற்ம ாயிருந்தான்; மீண்டும் கியடத்துள்ைான்’ என்றார்.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம் 

 

மனம் மாறிய ஒரு  ாவிதயக் குறித்து விண்ணுலகில் மிகுதியான மகிழ்ச்சி 

உண்டாகும் 

 

*லூக்கா எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16: 1-10 

அக்காலத்தில்  

வரிதண்டுமவார்,  ாவிகள் ைாவரும் இமைசு கோல்வயதக் மகட்க 

அவரிடம் கநருங்கிவந்தனர்.  ரிமேைரும்,  யறநூல் அறிஞரும், “இவர் 

 ாவிகயை வரமவற்று அவர்கமைாடு உணவருந்துகிறாமர” என்று 

முணுமுணுத்தனர். 

அப்ம ாது அவர் அவர்களுக்கு இந்த உவய யைச் கோன்னார்: 

“உங்களுள் ஒருவரிடம் இருக்கும் நூறு ஆடுகளுள் ஒன்று காணா ற் 



ம ானால் அவர் கதாண்ணூற்கறான் து ஆடுகயையும்  ாயல நிலத்தில் 

விட்டுவிட்டு, காணா ற் ம ானயதக் கண்டுபிடிக்கும் வயர மதடிச்கேல்ல 

 ாட்டாரா? கண்டுபிடித்ததும், அவர் அயத  கிழ்ச்சிமைாடு தம் 

மதாள்ம ல் ம ாட்டுக் ககாள்வார்; வீட்டுக்கு வந்து, நண் ர்கயையும் 

அண்யட வீட்டாயரயும் அயைத்து, ‘என்மனாடு  கிழுங்கள்; ஏகனனில் 

காணா ற்ம ான என் ஆட்யடக் கண்டுபிடித்து விட்மடன்’ என் ார். 

அதும ாலமவ  னம்  ாறத் மதயவயில்லாத் 

கதாண்ணூற்கறான் து மநர்ய ைாைர்கயைக் குறித்து உண்டாகும் 

 கிழ்ச்சியை விட,  னம்  ாறிை ஒரு  ாவியைக் குறித்து விண்ணுலகில் 

மிகுதிைான  கிழ்ச்சி உண்டாகும் என நான் உங்களுக்குச் கோல்கிமறன். 

“க ண் ஒருவரிடம் இருந்த  த்துத் திராக் ாக்களுள் ஒன்று 

காணா ற் ம ாய்விட்டால் அவர் எண்கணய் விைக்யக ஏற்றி வீட்யடப் 

க ருக்கி அயதக் கண்டுபிடிக்கும்வயர கவன ாகத் மதடுவதில்யலைா? 

கண்டுபிடித்ததும், அவர் மதாழிையரயும் அண்யட வீட்டாயரயும் 

அயைத்து, ‘என்மனாடு  கிழுங்கள், ஏகனனில் காணா ற் ம ான 

திராக் ாயவக் கண்டுபிடித்துவிட்மடன்’ என் ார். 

அவ்வாமற  னம்  ாறிை ஒரு  ாவியைக் குறித்துக் கடவுளின் 

தூதரியடமை  கிழ்ச்சி உண்டாகும் என உங்களுக்குச் கோல்கிமறன்.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 


