
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

பவள்ளிக் காசுக்கு ஏழைகழையும் இரு காலணிக்கு வறிய ாழையும் 

வாங்கலாமா? 

 

இழறவாக்கினர் ஆயமாஸ் நூலிலிருந்து வாசகம்    8: 4-7 

``வறிய ோரை நசுக்கி, நோட்டில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ய ோரை 

அழிக்கின்றவர்கயள, இரைக் யகளுங்கள் :`நோம் ைோனி ங்கரள 

விற்பைற்கு அமோவோரை எப்பபோழுது முடியும்? யகோதுரமர  நல்ல 

விரலக்கு விற்பைற்கு ஓய்வு நோள் எப்பபோழுது முடிவுறும்? மைக்கோரலச் 

சிறி ைோக்கி, எர க்கல்ரலக் கனமோக்கி, கள்ளத் ைைோசினோல் யமோைடி 

பைய் லோம்; பவள்ளிக் கோசுக்கு ஏரைகரளயும் இரு கோலணிக்கு 

வறிய ோரையும் வோங்கலோம்; யகோதுரமப் பைர்கரளயும் விற்கலோம்' 

என்று நீங்கள் திட் மிடுகிறீர்கள் அல்லவோ?'' 

ஆண் வர்  ோக்யகோபின் பபருரம மீது ஆரையிட்டுக் 

கூறுகின்றோர் :``அவர்களுர   இந்ைச் பை ல்களுள் ஒன்ரறய னும் நோன் 

ஒருயபோதும் மறக்கமோட்ய ன்.'' 



இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இழறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுழைப்  ாடல்  தி ா 113: 1-2. 4-6. 7-8 ( ல்லவி :1,7 காண்க) 

 

 ல்லவி :  ஏழைகழைத் தூக்கிவிடும் ஆண்டவழைப் ய ாற்றுங்கள். 

அல்லது :  அல்யலலூ ா. 

1 ஆண் வரின் ஊழி ர்கயள, அவரைப் புகழுங்கள். அவைது 

பப ரைப் யபோற்றுங்கள். 

  

2 ஆண் வைது பப ர் வோழ்த்ைப் பபறுவைோக! இப்பபோழுதும் 

எப்பபோழுதும் வோழ்த்ைப் பபறுவைோக!    ல்லவி….. 

 

4 மக்களினங்கள் அரனத்திற்கும் ஆண் வர் யமலோனவர்; 

வோனங்கரளயும்வி  உ ர்ந்து அவைது மோட்சி. 

  

5 நம் க வுளோகி  ஆண் வருக்கு நிகர்  ோர்? அவர்யபோல 

வோனளோவி  உ ைத்தில் வீற்றிருப்பவர்  ோர்? 

  

6 அவர் வோனத்ரையும் ரவ கத்ரையும் குனிந்து போர்க்கின்றோர் 

 ல்லவி… 

7 ஏரைகரளத் தூசியிலிருந்து அவர் தூக்கி நிறுத்துகின்றோர்; 

வறி ரைக் குப்ரப யமட்டிலிருந்து ரகதூக்கி விடுகின்றோர்; 

  

8 உ ர்குடி மக்களிர ய  — ைம் மக்களுள் உ ர்குடி மக்களிர ய  — 

அவர்கரள அமைச் பைய்கின்றோர்.     ல்லவி…… 

 

 

 

 



இைண்டாம் வாசகம் 

எல்லா மனிதரும் மீட்புப் ப றவும் உண்ழமழ  அறிந்துணைவும் 

யவண்டுபமன கடவுள் விரும்புகிறார். 

திருத்தூதர்  வுல் திபமாத்யதயுவுக்கு எழுதி  முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           2: 1-8 

அன்பிற்குரி வர்கயள,  

அரனவருக்கோகவும் மன்றோடுங்கள்; இரறவனி ம் 

யவண்டுங்கள்; பரிந்து யபசுங்கள்; நன்றி பைலுத்துங்கள். முைன்முைலில் 

நோன் உங்களுக்குத் ைரும் அறிவுரை இதுயவ. இரறப்பற்றும் கண்ணி மும் 

நிரறந்ைவர்களோய், பைோல்ரலயின்றி அரமதிய ோடு வோை 

அைைர்களுக்கோகவும், உ ர் நிரலயிலுள்ள எல்லோ மனிைர்களுக்கோகவும் 

மன்றோடுங்கள். இதுயவ நம் மீட்பைோகி  க வுளின்முன் சிறந்ைதும் 

ஏற்புர  துமோகும். எல்லோ மனிைரும் மீட்புப் பபறவும் உண்ரமர  

அறிந்துைைவும் யவண்டுபமன அவர் விரும்புகிறோர். 

ஏபனனில் க வுள் ஒருவயை. க வுளுக்கும் மனிைருக்கும் 

இர ய  இரைப்போளரும் ஒருவயை. அவயை இய சு கிறிஸ்து என்னும் 

மனிைர். அரனவரின் மீட்புக்கோக அவர் ைம்ரமய  ஈ ோகத் ைந்ைோர்; குறித்ை 

கோலத்தில் அைற்குச் ைோன்று பகர்ந்ைோர். இைற்கோகயவ நோன் நற்பைய்திர  

அறிவிப்பவனோகவும் திருத்தூைனோகவும் விசுவோைத்ரையும் 

உண்ரமர யும் பிற இனத்ைோருக்குக் கற்பிக்கும் யபோைரனகனோகவும் 

ஏற்படுத்ைப்பட்ய ன். நோன் பைோல்வது உண்ரமய ; பபோய் அல்ல. 

எனயவ, ஆண்கள் சினமும் பைோற்பூைலும் இன்றி 

எவ்வி த்திலும் தூ  உள்ளத்யைோடு ரககரள உ ர்த்தி இரறயவண் ல் 

பைய்யுமோறு விரும்புகின்யறன். 

  

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இழறவா உமக்கு நன்றி 



 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     2 பகாரி 8: 9 

அல்யலலூ ா, அல்யலலூ ா! நம் ஆண்டவர் இய சு கிறிஸ்து 

பசல்வைாயிருந்தும் அவருழட  ஏழ்ழமயினால் நீங்கள் பசல்வைாகுமாறு 

உங்களுக்காக ஏழை ானார். அல்யலலூ ா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

 

நீங்கள் கடவுளுக்கும் பசல்வத்துக்கும்  ணிவிழட பசய்  முடி ாது. 

 

*லூக்கா எழுதி  நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16: 1-13 

அக்கோலத்தில்  

இய சு ைம் சீ ர்களுக்குக் கூறி து:  “பைல்வர் ஒருவருக்கு வீட்டுப் 

பபோறுப்போளர் ஒருவர் இருந்ைோர். அவர் ைம் ைரலவரின் உர ரமகரளப் 

போைோக்கி ைோக அவர்மீது பழி சுமத்ைப் பட் து. ைரலவர் அவரைக் 

கூப்பிட்டு, ‘உம்ரமப்பற்றி நோன் யகள்விப்படுவது என்ன? உம் 

பபோறுப்பிலுள்ள கைக்ரக ஒப்பர யும். நீர் இனி வீட்டுப் 

பபோறுப்போளைோய் இருக்க முடி ோது’ என்று அவரி ம் கூறினோர். 

அந்ை வீட்டுப் பபோறுப்போளர், ‘நோன் என்ன பைய்யவன்? வீட்டுப் 

பபோறுப்பிலிருந்து என் ைரலவர் என்ரன நீக்கி வி ப்யபோகிறோயை! 

மண்பவட் யவோ என்னோல் இ லோது; இைந்து உண்ைவும் பவட்கமோய் 

இருக்கிறது. வீட்டுப் பபோறுப்பிலிருந்து என்ரன நீக்கிவிடும் யபோது பிறர் 

என்ரனத் ைங்கள் வீடுகளில் ஏற்றுக்பகோள்ளும்படி நோன் என்ன 

பைய் யவண்டும் என எனக்குத் பைரியும்’ என்று அவர் ைமக்குள்யள 

பைோல்லிக்பகோண் ோர். 

பின்பு அவர் ைம் ைரலவரி ம் க ன்பட் வர்கரள 

ஒவ்பவோருவைோக வைவரைத்ைோர். முைலோவது வந்ைவரி ம், ‘நீர் என் 



ைரலவரி ம் எவ்வளவு க ன்பட்டிருக்கிறீர்?’ என்று யகட் ோர். அைற்கு 

அவர், ‘நூறு கு ம் எண்பைய்’ என்றோர். வீட்டுப் பபோறுப்போளர் 

அவரி ம், ‘இயைோ உம் க ன் சீட்டு; உட்கோர்ந்து ஐம்பது என்று உ யன 

எழுதும்’ என்றோர். பின்பு அடுத்ைவரி ம், ‘நீர் எவ்வளவு 

க ன்பட்டிருக்கிறீர்?’ என்று யகட் ோர். அைற்கு அவர், ‘நூறு 

மூர   யகோதுரம’ என்றோர். அவர், ‘இயைோ, உம் க ன் சீட்டு; எண்பது 

என்று எழுதும்’ என்றோர். 

யநர்ரம ற்ற அந்ை வீட்டுப் பபோறுப்போளர் முன்மதிய ோடு 

பை ல்பட் ைோல், ைரலவர் அவரைப் போைோட்டினோர். ஏபனனில், ஒளியின் 

மக்கரளவி  இவ்வுலகின் மக்கள் ைங்கள் ைரலமுரறயினரி த்தில் மிக்க 

முன்மதியுள்ளவர்களோய் ந ந்துபகோள்ளுகிறோர்கள். 

“ஆரக ோல், நோன் உங்களுக்குச் பைோல்கியறன்; யநர்ரம ற்ற 

பைல்வத்ரைக்பகோண்டு உங்களுக்கு நண்பர்கரளத் யைடிக்பகோள்ளுங்கள். 

அது தீரும்பபோழுது அவர்கள் உங்கரள நிரல ோன உரறவி ங்களில் 

ஏற்றுக் பகோள்வோர்கள். 

மிகச் சிறி வற்றில் நம்பத் ைகுந்ைவர் பபரி வற்றிலும் நம்பத் 

ைகுந்ைவைோய் இருப்போர். மிகச் சிறி வற்றில் யநர்ரம ற்றவர் 

பபரி வற்றிலும் யநர்ரம ற்றவைோய் இருப்போர். யநர்ரம ற்ற 

பைல்வத்ரைக் ரக ோளுவதில் நீங்கள் நம்பத்ைகோைவைோய் இருந்ைோல்  ோர் 

உங்கரள நம்பி உண்ரமச் பைல்வத்ரை ஒப்பர ப்போர்? பிறருக்கு 

உரி வற்ரறக் ரக ோளுவதில் நீங்கள் நம்பத்ைகோைவர்களோய்ப் யபோனோல் 

உங்களுக்கு உரி வற்ரற உங்களுக்குக் பகோடுப்பவர்  ோர்? 

“எந்ை வீட்டு யவரல ோளும் இரு ைரலவர்களுக்குப் பணிவிர  

பைய் முடி ோது; ஏபனனில், ஒருவரை பவறுத்து மற்றவரி ம் அவர் 

அன்பு பகோள்வோர்; அல்லது ஒருவரைச் ைோர்ந்து பகோண்டு மற்றவரைப் 

புறக்கணிப்போர். நீங்கள் க வுளுக்கும் பைல்வத்துக்கும் பணிவிர  

பைய் முடி ோது.” 



இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 

 

 

அல்லது குறுகி  வாசகம் 

 

நீங்கள் கடவுளுக்கும் பசல்வத்துக்கும்  ணிவிழட பசய்  முடி ாது. 

 

*லூக்கா எழுதி  நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16: 10-13 

 

அக்கோலத்தில்  

இய சு ைம் சீ ர்களுக்குக் கூறி து :மிகச் சிறி வற்றில் 

நம்பத் ைகுந்ைவர் பபரி வற்றிலும் நம்பத் ைகுந்ைவைோய் இருப்போர். மிகச் 

சிறி வற்றில் யநர்ரம ற்றவர் பபரி வற்றிலும் யநர்ரம ற்றவைோய் 

இருப்போர். யநர்ரம ற்ற பைல்வத்ரைக் ரக ோளுவதில் நீங்கள் 

நம்பத்ைகோைவைோய் இருந்ைோல்  ோர் உங்கரள நம்பி உண்ரமச் பைல்வத்ரை 

ஒப்பர ப்போர்? பிறருக்கு உரி வற்ரறக் ரக ோளுவதில் நீங்கள் 

நம்பத்ைகோைவர்களோய்ப் யபோனோல் உங்களுக்கு உரி வற்ரற உங்களுக்குக் 

பகோடுப்பவர்  ோர்? 

“எந்ை வீட்டு யவரல ோளும் இரு ைரலவர்களுக்குப் 

பணிவிர  பைய் முடி ோது; ஏபனனில், ஒருவரை பவறுத்து 

மற்றவரி ம் அவர் அன்பு பகோள்வோர்; அல்லது ஒருவரைச் ைோர்ந்து 

பகோண்டு மற்றவரைப் புறக்கணிப்போர்.  

நீங்கள் க வுளுக்கும் பைல்வத்துக்கும் பணிவிர  

பைய் முடி ோது.” 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ் 



 

 

 

 


