
மூன்றாம் ஆண்டு 

ப ாதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறு 

 
முதல் வாசகம் 

கிடையிலிருந்து வரும் ஆட்டுக்குட்டிகடையும் மந்டதயிலிருந்து வரும் 

பகாழுத்த கன்றுகடையும் உண்ப ாருக்கும் ஐப ா பகடு! 

இடறவாக்கினர் ஆபமாஸ் நூலிலிருந்து வாசகம்    6: 1, 3-7 

எல்லாம் வல்ல இறைவன் கூறுவது:  

``சீய ான் குன்றின்மீது இன்பத்தில் திறைத்திருப்யபாயே! சமாரி ா 

மறலயமல் கவறல ற்றிருப்யபாயே! மக்களினங்களுள் சிைந்த இனத்தின் 

உ ர்குடி மக்கயை! இஸ்ேய லின் மக்கள் யதடிவருமைவுக்குப் பபருறம 

வாய்ந்தவர்கயை! உங்களுக்கு ஐய ா யகடு! தீ  நாறை இன்னும் தள்ளி 

றவப்பதாக நீங்கள் நிறனக்கின்றீர்கள்; ஆனால் வன்முறையின் ஆட்சிற  

அருகில் பகாண்டு வருகின்றீர்கள். தந்தத்தாலான கட்டிலில் பஞ்சறை 



மீது சாய்ந்து கிடப்யபாருக்கும், கிறடயிலிருந்து வரும் 

ஆட்டுக்குட்டிகறையும் மந்றதயிலிருந்து வரும் பகாழுத்த 

கன்றுகறையும் உண்யபாருக்கும் ஐய ா யகடு! அவர்கள் வீறைப ாலி 

எழுப்பி அலறித் தீர்க்கின்ைார்கள், தாவீறதப் யபால புதி  இறசக் 

கருவிகறைக் கண்டுபிடிக்கிைார்கள். யகாப்றபகளில் திோட்றச இேசம் 

குடிக்கின்ைார்கள்; உ ர்ந்த நறுமை எண்பைற த் தடவிக் 

பகாள்கின்ைார்கள். ஆறக ால் அவர்கள்தான் முதலில் நாடு 

கடத்தப்படுவார்கள்; அவர்கைது இன்பக் களிப்பும் இல்லாபதாழியும். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுடைப்  ாைல்    தி ா 146: 7. 8-9a. 9bc-10 ( ல்லவி 1a) 

 

 ல்லவி: vd; neQ;Nr! eP Mz;ltiug; Nghw;wpL 

my;yJ: my;NyY}ah 

7 ஆண்டவர் ஒடுக்கப்பட்டயடார்க்கான நீதிற  

நிறலநாட்டுகின்ைார்;பசித்திருப்யபார்க்கு உைவளிக்கின்ைார்; 

சிறைப்பட்யடார்க்கு விடுதறலஅளிக்கின்ைார்.     ல்லவி….  

8  ஆண்டவர் பார்றவ ற்யைாரின் கண்கறைத் திைக்கின்ைார்; 

தாழ்த்தப்பட்யடாறே உ ர்த்துகின்ைார்; நீதிமான்களிடம் 

அன்பு பகாண்டுள்ைார்.  

9a  ஆண்டவர் அ ல் நாட்டினறேப் பாதுகாக்கின்ைார்.  ல்லவி…  

9bc  அனாறதப் பிள்றைகறையும் றகம்பபண்கறையும் 

ஆதரிக்கின்ைார்; ஆனால், பபால்லாரின் வழிமுறைகறைக் 

கவிழ்த்துவிடுகின்ைார்.  



10  சீய ாயன! உன் கடவுள், என்பைன்றும், எல்லாத் 

தறலமுறைகளுக்கும் ஆட்சி பசய்வார்.     ல்லவி…  

 

இைண்ைாம் வாசகம் 

ek; Mz;ltH ,NaR fpwp];J Njhd;Wk; tiuapy; fl;lisia 

mg;gOf;fpd;wpf; filg;gpbj;J th. 

திருத்தூதர்  வுல் திபமாத்பதயுவுக்கு எழுதி  முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           6: 11-16 

கடவுளின் மனிதனாகி  நீ, பபாருள் ஆறசயிலிருந்து தப்பி ஓடு. நீதி, 

இறைப் பற்று, நம்பிக்றக, மன உறுதி, பணிவு ஆகி வற்றை நாடித் யதடு. 

விசுவாச வாழ்வு என்னும் யபாோட்டத்தில் ஈடுபடு. நிறல வாழ்றவப் 

பற்றிக்பகாள். அதற்காகயவ அறைக்கப்பட்டிருக்கிைாய். அதறன 

முன்னிட்யட பல சாட்சிகள் முன்னிறலயில் விசுவாசத்றதச் சிைப்பாக 

அறிக்றகயிட்டாய்.  

அறனத்துக்கும் வாழ்வளிக்கும் கடவுளின் முன்னிறலயிலும், 

பபாந்தியு பிலாத்துவின் முன் விசுவாசத்றதச் சிைப்பாக அறிக்றகயிட்ட 

இய சு கிறிஸ்துவின் முன்னிறலயிலும் உனக்குக் கட்டறையிடுகியைன். 

நம் ஆண்டவர் இய சு கிறிஸ்து யதான்றும் வறேயில் குறைச் பசால்லுக்கு 

இடந்தோமல் இந்தக் கட்டறைற  அப்பழுக்கின்றிக் கறடப்பிடித்து வா. 

உரி  காலத்தில் யபரின்பக் கடவுள் அவறேத் யதான்ைச் பசய்வார். கடவுள் 

ஒருவயே யவந்தர், அேசருக்பகல்லாம் அேசர், ஆண்டவருக்பகல்லாம் 

ஆண்டவர். அவர் ஒருவயே சாறவ அறி ாதவர்; அணுக முடி ாத ஒளியில் 

வாழ்பவர்; அவறேக் கண்டவர் எவருமிலர்; காைவும் முடி ாது. 

அவருக்யக என்பைன்றும் மாண்பும் ஆற்ைலும் உரித்தாகுக! ஆபமன். 

இது ஆண்ைவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இடறவா உமக்கு நன்றி 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0929.html


 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     2 nfhhp 8:9 

my;NyY}ah> my;NyY}ah! ek; Mz;ltH ,NaR fpwp];J 

nry;tuhapUe;Jk; mtUila Vo;ikapdhy; ePq;fs; nry;tyuhFkhW 

cq;fSf;fhf VioahdhH. my;NyY}ah. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

*லூக்கா எழுதி  நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்     16: 19-31 

அக்காலத்தில்  

இய சு பரியச ரிடம் கூறி து: ``பசல்வர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் 

விறலயு ர்ந்த பமல்லி  பசந்நிை ஆறட அணிந்து நாள்யதாறும் 

விருந்துண்டு இன்புற்றிருந்தார். இலாசர் என்னும் பப ர் பகாண்ட ஏறை 

ஒருவரும் இருந்தார். அவர் உடல் முழுவதும் புண்ைாய் இருந்தது. அவர் 

அச்பசல்வருறட  வீட்டு வாயில் அருயக கிடந்தார். அவர் பசல்வருறட  

யமறசயிலிருந்து விழும் துண்டுகைால் தம் பசி ாற்ை விரும்பினார். 

நாய்கள் வந்து அவர் புண்கறை நக்கும். அந்த ஏறை இைந்தார். 

வானதூதர்கள் அவறே ஆபிேகாமின் மடியில் பகாண்டு யபாய்ச் 

யசர்த்தார்கள். பசல்வரும் இைந்தார். அவர் அடக்கம் பசய் ப்பட்டார்.  

அவர் பாதாைத்தில் வறதக்கப்பட்டயபாது அண்ைாந்து பார்த்துத் 

பதாறலயில் ஆபிேகாறமயும் அவேது மடியில் இலாசறேயும் கண்டார். 

அவர், `தந்றத ஆபிேகாயம, எனக்கு இேங்கும்; இலாசர் தமது விேல் 

நுனிற த் தண்ணீரில் நறனத்து எனது நாறவக் குளிேச் பசய்  அவறே 

அனுப்பும். ஏபனனில் இந்தத் தீப்பிைம்பில் நான் மிகுந்த யவதறனப் 

படுகியைன்' என்று உேக்கக் கூறினார்.  

அதற்கு ஆபிேகாம், `மகயன, நீ உன் வாழ்நாளில் நலன்கறைய  

பபற்ைாய்; அயத யவறையில் இலாசர் இன்னல்கறைய  அறடந்தார். 



அறத நிறனத்துக்பகாள். இப்பபாழுது அவர் இங்யக ஆறுதல் 

பபறுகிைார்; நீய ா மிகுந்த யவதறனப்படுகிைாய். அன்றியும் 

எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இறடய  பபரும் பிைவு ஒன்று உள்ைது. 

ஆறக ால் இங்கிருந்து ஒருவர் உங்களிடம் வே விரும்பினாலும் கடந்து 

வே இ லாது. அங்கிருந்து நீங்கள் எங்களிடம் கடந்து வேவும் இ லாது' 

என்ைார்.  

அவர், `அப்படி ானால் தந்றதய , அவறே என் தந்றத வீட்டுக்கு 

அனுப்புமாறு உம்மிடம் யவண்டுகியைன். எனக்கு ஐந்து சயகாதேர்கள் 

உண்டு. அவர்களும் யவதறன மிகுந்த இந்த இடத்திற்கு வோதவாறு அவர் 

அவர்கறை எச்சரிக்கலாயம' என்ைார். அதற்கு ஆபிேகாம், `யமாயசயும் 

இறைவாக்கினர்களும் அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்களுக்குச் 

பசவிசாய்க்கட்டும்' என்ைார்.  

அவர், `அப்படி ல்ல, தந்றத ஆபிேகாயம, இைந்த ஒருவர் 

அவர்களிடம் யபானால் அவர்கள் மனம் மாறுவார்கள்' என்ைார். 

ஆபிேகாம், `அவர்கள் யமாயசக்கும் இறைவாக்கினருக்கும் 

பசவிசாய்க்காவிட்டால், இைந்த ஒருவர் உயிர்த்பதழுந்து அவர்களிடம் 

யபானாலும் நம்பமாட்டார்கள்'' என்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 


