
மூன்றாம் ஆண்டு 

முதல் வாசகம் 

அப்பமும் திராட்சச இரசமும் ககாண்டு வந்தார். 

கதாடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்       14:18-20 

அந்நாள்களில் 

 சாலேம் அரசர் மெல்கிமசலேக்கு அப்பமும் திராட்சச இரசமும் 

மகாண்டு வந்ோர். அவர் ` உன்னே கடவுளின்' அர்ச்சகராக இருந்ோர். அவர் 

ஆபிராசெ வாழ்த்தி, ``விண்ணுேசகயும் ெண்ணுேசகயும் லோற்றுவித்ே 

உன்னே கடவுள் ஆபிராமிற்கு ஆசி வழங்குவாராக! உன் எதிரிகசை 



உன்னிடம் ஒப்புவித்ே உன்னே கடவுள் லபாற்றி! லபாற்றி!'' என்றார். 

அப்மபாழுது ஆபிராம் எல்ோவற்றிலிருந்தும் அவருக்குப் பத்தில் ஒரு 

பங்சகக் மகாடுத்ோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இசறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுசரப் பாடல்      திபா 110: 1.2.3.4 

பல்லவி: கமல்கிகசததக்கின் முசறப்படி, கிறிஸ்து அப்பமும் இரசமும்  

ஒப்புக்ககாடுத்தார்  

அல்லது:(4a):  கமல்கிகசததக்கின் முசறப்படி நீர் என்கறன்றும் குருதவ 

1  ஆண்டவர் என் ேசேவரிடம், `நான் உம் பசகவசர உெக்குக் 

கால்ெசையாக்கும்வசர நீர் என் வேப் பக்கம் வீற்றிரும்' என்று 

உசரத்ோர்.         .......பல்லவி 

2  வலிசெமிகு உெது மசங்லகாசே ஆண்டவர் சீலயானிலிருந்து 

ஓங்கச் மசய்வார்; உம் எதிரிகளிசடலய ஆட்சி மசலுத்தும்!  

.....பல்லவி 

3  நீர் உெது பசடக்குத் ேசேசெ ோங்கும் நாளில் தூய லகாேத்துடன் 

உம் ெக்கள் ேம்செ உவந்ேளிப்பர்; சவகசற கருவுயிர்த்ே பனிசயப் 

லபாே உம் இைம் வீரர் உம்செ வந்ேசடவர். ....பல்லவி 

4  `மெல்கிமசலேக்கின் முசறப்படி நீர் என்மறன்றும் குருலவ' என்று 

ஆண்டவர் ஆசையிட்டுச் மசான்னார்; அவர் ேம் ெனத்சே 

ொற்றிக்மகாள்ைார்.       .......பல்லவி 



 

இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் இந்த அப்பத்சத உண்டு கிண்ணத்தில் பருகும்தபாகதல்லாம் 

ஆண்டவருசடய சாசவ அவர் வரும் வசர அறிவிக்கிறீர்கள். 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           11: 23-26 

சலகாேரர் சலகாேரிகலை, 

ஆண்டவரிடமிருந்து நான் எசேப் மபற்றுக் மகாண்லடலனா 

அசேலய உங்களிடம் ஒப்பசடக்கிலறன். அோவது, ஆண்டவராகிய 

இலயசு காட்டிக் மகாடுக்கப்பட்ட அந்ே இரவில், அப்பத்சே எடுத்து, 

கடவுளுக்கு நன்றி மசலுத்தி, அசேப் பிட்டு, ``இது உங்களுக்கான என் 

உடல். இசே என் நிசனவாகச் மசய்யுங்கள்'' என்றார். 

 

அப்படிலய உைவு அருந்தியபின் கிண்ைத்சேயும் எடுத்து, ``இந்ேக் 

கிண்ைம் என் இரத்ேத்ோல் நிசேப்படுத்ேப்படும் புதிய உடன்படிக்சக. 

நீங்கள் இதிலிருந்து பருகும் லபாமேல்ோம் என் நிசனவாக இவ்வாறு 

மசய்யுங்கள்'' என்றார்.ஆேோல் நீங்கள் இந்ே அப்பத்சே உண்டு 

கிண்ைத்திலிருந்து பருகும் லபாமேல்ோம் ஆண்டவருசடய சாசவ 

அவர் வரும்வசர அறிவிக்கிறீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இசறவா உமக்கு நன்றி 

கதாடர் பாடல்  
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1 சீலயாலன, உன் மீட்பசரப் புகழ்வாய், கீேமும் பாடலும் இசசத்லே 

உந்ேன் ஆயசர, ேசேவசரப் புகழ்வாலய. 

2 எல்ோப் புகழும் கடந்ேவர் அவலர; இயோது உன்னால் அவசரப் 

புகழ, இயன்ற ெட்டும் துணிந்திடுவாலய. 

3 உயிர்மிகு அப்பம் உயிர்ேரும் உைவாம் லபாற்றுேற்குரிய 

இப்லபருண்செ இன்று சிந்ேசனக்கு ஏற்ற மபாருலை. 

4 தூய விருந்தின் பந்தியில் அன்று பன்னிரு லசாேரர் கூட்ட ெேற்லக 

கிசடத்ே உைவிது; ஐயலெ யில்சே. 

5 ஆர்ப்பரிப் புடலன இனிசெயும் கேந்ே நிசறபுகழ்க் கீேம் ஒலிப்பலோ 

டன்றி ெகிழ்வும் ெனதில் மபருகிடல் ேகுலெ. 

6 மபருஞ்சிறப்பான திருவிழா இன்லற இத்திரு விருந்சே முேன் 

முேோக நிறுவிய நாசை நிசனவுகூர்கின்லறாம். 

7 புதிய லபரரசரின் இத்திருப் பந்தியில் புதிய ஏற்பாட்டின் புதுத்ேனிப் 

பாஸ்கா பசழய பாஸ்காசவ முடிவுறச் மசய்யும். 

8 புதுசெ பழசெசயப் லபாக்குேல் காணீர், உண்செ நிழசே 

ஓட்டுேல் காணீர் ஒளிலயா இரசவ ஒழித்ேல் காணீர். 

9 திருவிருந்ேேனில் நிசறலவற்றியசேத் ேம் நிசனவாகச் சீடரும் 

மசய்யக் கட்டசை ேந்ோர் கிறிஸ்து மபருொன். 

10 திருக் கட்டசையால் அறிவுசர மபற்று அப்பமும் இரசமும் 

மீட்புக்குரிய பலிப் மபாருைாக அர்ச்சிக்கின்லறாம். 



11 அப்பம் ொறி அவர் ஊன் ஆவதும், இரசெது ொறி இரத்ேொவதும் 

கிறிஸ்துவர்க் கருளிய உண்செயாலெ. 

12 புேசனயும் அறிசவயும் முற்றும் கடந்து, இயற்சக முசறசெக் 

கப்பால், உள்ைத்சே உறுதிலயா லடற்கும் உயிர்விசு வாசம். 

13 அப்பமும் இரசமும் குைங்களில் லவறாய் அவற்றின் லோற்றம் 

ெட்டுலெ யிருக்க அற்புே உட்மபாருள் ெசறவாய் உள்ைலே. 

14 ஊலன உைவு, இரத்ேலெ பானம் இருவிே குைங்கள் ஒவ்மவான் 

றுள்ளும் கிறிஸ்து முழுவதும் உண்மடனக் மகாள்வீர். 

15 உண்பவர் அவசரப் பிய்ப்பதுமில்சே. உசடப்பதுமில்சே, 

பிரிப்பதுமில்சே. அவசர முழுோய் உண்கின் றனலர. 

16 உண்பவர் ஒருவலரா, ஆயிரம் லபலரா, ஒருவர் உண்பசேலய 

அசனவரும் உண்பர்; உண்போல் என்றுலெ தீர்வதுமில்சே. 

17 நல்ேவர் உண்பர், தீயரும் உண்பர் அேனால் அவர் மபறும் பயன் 

மவவ்லவறாம் முன்னவர் வாழ்வார், பின்னவர் அழிவார். 

18 நல்லோர் வாழ்வார், தீலயார் அழிவார்: உைமவான்றாயினும் 

எத்துசை லவறாம் பயன்விசைத் திடுமெனப் பகுத்துைர் வாலய. 

19 அப்ப ெேசனப் பிட்ட பின்னரும் முழுசெயில் எதுலவா அதுலவ 

பகுதியில் உைோம், அறிந்திடு, ஐயலெ லவண்டா. 

20 உட்மபாருள் பிைவு படுவலே யில்சே; குைத்தில் ெட்டும் 

பிடப்படுலெ அவரது நிசேயும் உருவும் குசறயா. 



21 வானவர் உைவிலோ வழிநடப் லபார்க்கும் உைவா யிற்லற; 

ெக்களின் உைசவ நாய்கட் மகறிேல் நேொ காலே. 

22 ஈசாக் பலியிலும் பாஸ்கா ெறியிலும் நம் முன்லனார்க்குத் ேந்ே 

ென்னாவிலும் இந்ேப் பலியின் முன்குறி காண்பீர். 

23 நல்ே ஆயலன, உண்செ உைலவ, லயசுலவ, எம்லெல் இரங்கிடு 

வீலர, எெக்குநல் அமுலே ஊட்டிடுவீலர. 

24 நும்திரு ெந்சே எம்செக் காத்து, நித்திய வாழ்வினர் வாழும் 

நாட்டில் நேன்கள் அசனத்தும் காைச் மசய்வீர். 

25 அசனத்தும் அறிலவாய், அசனத்தும் வல்லோய், ொந்ேர்க் கிங்கு 

உைவிசனத் ேருலவாய், அங்கும் பந்தியில் அெரச் மசய்வாய். 

26 அெர்ந்து நும்முடன் பங்கிசனக் மகாள்ைவும், வான்திருக் 

கூட்டத்தின் நட்பினராகவும், அருள்வீர், ஆமென், அல்லேலூயா 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி             தயாவா 6: 51-52 

அல்தலலூயா, அல்தலலூயா! விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வு 

தரும் உணவு நாதே. இந்த உணசவ எவராவது உண்டால் அவர் 

என்றுதம வாழ்வார், என்கிறார் ஆண்டவர். அல்தலலூயா. 

நற்கசய்தி வாசகம் 

அசேவரும் வயிறார உண்டேர். 

லூக்கா எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்     9: 11b-17 

அக்காேத்தில்  



இலயசு ெக்கசை வரலவற்று இசறயாட்சிசயப் பற்றி அவர்கலைாடு 

லபசி, குைொக லவண்டியவர்கசைக் குைப்படுத்தினார். மபாழுது சாயத் 

மோடங்கலவ பன்னிருவரும் அவரிடம் வந்து, ``இவ்விடம் பாசே நிேம் 

ஆயிற்லற; சுற்றிலும் உள்ை ஊர்களுக்கும் பட்டிகளுக்கும் மசன்று ேங்கவும் 

உைவு வாங்கிக்மகாள்ைவும் ெக்கள் கூட்டத்சே அனுப்பிவிடும்'' 

என்றனர். 

 

இலயசு அவர்களிடம், ``நீங்கலை அவர்களுக்கு உைவு மகாடுங்கள்'' 

என்றார். அவர்கள், ``எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களுலெ 

உள்ைன. நாங்கள் லபாய் இத்ேசன லபருக்கும் உைவு வாங்கி 

வந்ோல்ோன் முடியும்'' என்றார்கள். ஏமனனில் ஏறக்குசறய ஐயாயிரம் 

ஆண்கள் அங்கு இருந்ேனர். இலயசு அவருசடய சீடர்கசை லநாக்கி, 

``இவர்கசை ஐம்பது ஐம்பது லபராகப் பந்தியில் அெரச் மசய்யுங்கள்'' 

என்றார். அவர் மசான்னபடிலய அசனவசரயும் அவர்கள் பந்தியில் 

அெரச் மசய்ோர்கள். 

அவர் அந்ே ஐந்து அப்பங்கசையும் இரண்டு மீன்கசையும் எடுத்து 

வானத்சே அண்ைாந்து பார்த்து, அவற்றின்மீது ஆசி கூறி, பிட்டு, 

ெக்களுக்குப் பரிொறுவேற்காகச் சீடரிடம் மகாடுத்ோர். அசனவரும் 

வயிறார உண்டனர். எஞ்சிய துண்டுகசைப் பன்னிரண்டு கூசடகள் 

நிசறய எடுத்ேனர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 


