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முதல் வாசகம்: ரூத்து: 2:1-3, 8-11, 4: 13-17 

நக ோமிக்குப் கபோலோசு ன்ம உமவினர் ஒருலர் இருந்தோர். அலர் 

செல்லமும் செல்லோக்கும் உடைலர்; லிகயக்கின் லழியில் 

உமலோனலர். ரூத்து நக ோமியிைம், 

 ‚நோன் லலுக்குப் கபோய், ோர் ன்டனக்  ருடைக்  ண்டுச ோண்டு 

கநோக்குலோகோ, அலர் பின்கன சென்று  திர் டரப் சபோறுக்கிக் 

ச ோண்டு லருகிகமன். னக்கு அனுதி தோரும்‛ ன்மோர். அலரும், 

‚கபோய் லோ,  கர‛ ன்மோர். ரூத்து ஒரு லலுக்குப் கபோய் 

அறுலடைோரர் ள் பின்னோல் சென்று, அலர் ள் சிந்தி  திர் டரப் 

சபோறுக்கிச் கெர்த்தோர். தற்செயோ  அலர் கபோயிருந்த அந்த லல் 

லிகயக்கிற்கு உமவினோ  கபோலோசுக்கு உரிதோய் இருந்தது. 

பிமகு கபோலோசு ரூத்டத கநோக்கி சபண்கை நோன் செோல்லடதக் 

க ள். இந்த லடயத் தவி கலறு ந்த லலுக்கும் கபோய் நீ  திர் 

சபோறுக்  கலண்ைோம். ன் லலில் கலடய செய்யும் சபண் ளுைன் 

இங்க க இரு. 



அறுலடைோரர் ள் கலடய செய்யும் இைத்டத நன்மோ க் 

 லனித்து. அங்க  கபோய் அலர் ள் பின்னோல்  திர் சபோறுக்கும் 

சபண் கரோடு நீயும் இரு. ந்த கலடயக் ோனும் உனக்குத் சதோந்தவு 

ச ோடுக்  கூைோசதன நோன்  ட்ைடரயிட்டிருக்கிகமன். உனக்குத் தோ ம் 

டுத்தோல் அலர் ள் நிப்பி டலத்துள்ர போண்ைங் ளிலிருந்து தண்ணீர் 

அருந்திக் ச ோள் ன்மோர். 

ரூத்து கபோலோசின் போதங் ளில் வீழ்ந்து லைங்கி ‚ன்டன ன் 

இவ்லோறு  ருடைக்  ண் ச ோண்டு கநோக்குகிறீர். அல் 

நோட்டுப்சபண்ைோகி ன்டன ன் இவ்லரவு பரிவுைன் நைத்துகிறீர்?‛ 

ன்று க ட்ைோர். 

கபோலோசு, ‚உன்  ைலன் இமந்ததிலிருந்து உன் ோமிோருக் ோ  நீ 

செய்துள்ர அடனத்டதயும் க ள்விப்பட்கைன். உன் தந்டதடயும் 

தோடயும் செோந்த நோட்டையும் துமந்துவிட்டு, முன்பின் சதரிோத ஓர் 

இனத்தோருைன் லோற நீ லந்திருப்பது னக்குத் சதரியும் ன்மோர். 

இவ்லோறு கபோலோசு தோம் செோன்னபடிக ரூத்டதத் தம் வீட்டுக்கு 

அடறத்துச் சென்று, அலட ைந்து ச ோண்ைோர். அலர் ள் கூடி லோழ்ந்த 

கபோது, அலர்  ருத்தரிக்  ஆண்ைலர் அருள்கூர்ந்தோர். ரூத்து ஓர் ஆண் 

 டலப் சபற்சமடுத்தோர். 

  ஊர்ப் சபண் ள் நக ோமிடப் போர்த்து, ‚ஆண்ைலர் திருப்சபர் 

கபோற்றி! கபோற்றி! உன்டனக்  ோக்கும் சபோறுப்பிடன உடைோன் 

ஒருலடன அலர்தோம் அருளியுள்ரோக; இஸ்கலில் அலனது சபரும் 

பு ழுைன் ஓங்கித் தி ழுலதோ ! 

  புதுலோழ்வுனக்கு அன்னலன் தருலோன்; முதுடயில் உனக்கு 

அன்னமும் அளிப்போன்; உன்போல் ச ோண்ை அன்போல், உனக்கு டந்தர் 

ழுலரின் கயோய் விரங்கும், ரு ள் அலடன ஈன்மலள் அன்கமோ!‛ 

ன்று லோழ்த்தினோர் ள். 

  நக ோமி குறந்டதடக் ட யில் டுத்து ோர்கபோைடைத்துக் 

ச ோண்ைோர். அலக, அடதப் கபணி லரர்க்கும் தோோனோர். சுற்றுப்புமப் 

சபண் ள், நக ோமிக்கு ஒரு  ன் பிமந்துள்ரோன் ன்று செோல்லி, 



அலனுக்கு ஓகபது ன்று சபரிட்ைோர் ள், அலகன தோவீதின் 

தந்டதோன ஈெோயின் தந்டத. 

 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறமவா உக்கு  நன்றி. 

 

 

பதிலுறப் பாடல்:  திபா 128: 1-2, 3, 4-5 

 

பல்யவி: ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்பவர்  ஆசி பபற்மவாய் இருப்பார். 

 

1.ஆண்ைலருக்கு அஞ்சி அலர் லழி ளில் நைப்கபோர் கபறுசபற்கமோர்! 

  

2.உது உடறப்பின் படன நீர் உண்பீர்! நீர் நற்கபறும் நயமும் 

சபறுவீர்! 

பல்யவி..... 

3.உம் இல்யத்தில் உம் துடைவிோர்  னிதரும் திோட்டெக்ச ோடிகபோல் 

இருப்போர்; உண்ணும் இைத்தில் உம் பிள்டர ள் ஒலிலக்  ன்று டரப் 

கபோல் உம்டச் சூழ்ந்திருப்பர்.       பல்யவி.... 

 

4ஆண்ைலருக்கு அஞ்சி நைக்கும் ஆைலர் இத்தட  ஆசி சபற்மலோய் 

இருப்போர். 

5ஆண்ைலர் சீகோனிலிருந்து உக்கு ஆசி லறங்குலோோ ! உம் லோழ் 

நோசரல்யோம் நீர் ருெகயமின் நல்லோழ்டலக்  ோணும்படி செய்லோோ .

           பல்யவி... 



 

 

 

 

  

 
நற்பசய்தி வாசகம் 

 

⃰லூக்கா எழுதி நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12 

அக் ோயத்தில்,  

இகசு க் ள் கூட்ைத்டதயும் தம் சீைடயும் போர்த்துக் கூறிது: 

‚டமநூல் அறிஞரும் பரிகெரும் கோகெயின் அதி ோத்டதக் 

ச ோண்டிருக்கின்மனர். ஆ கல அலர் ள் ன்சனன்ன செய்யும்படி 

உங் ளிைம் கூறுகிமோர் கரோ அலற்டமசல்யோம்  டைப்பிடித்து நைந்து 

லோருங் ள். ஆனோல் அலர் ள் செய்லதுகபோய நீங் ள் செய்ோதீர் ள்.  

சனனில் அலர் ள் செோல்லோர் ள்; செலில்  ோட்ை ோட்ைோர் ள். 

சுத்தற் ரி பளுலோன சுட டரக்  ட்டி க் ளின் கதோளில் அலர் ள் 

டலக்கிமோர் ள்; ஆனோல் அலர் ள் தங் ள் வியோல் சதோட்டு அடெக் க் 

கூை முன்லோட்ைோர் ள். தோங் ள் செய்லசதல்யோம் க் ள் போர்க்  

கலண்டும் ன்கம அலர் ள் செய்கிமோர் ள்; தங் ள் டமநூல் லோெ ப் 

பட்டை டர அ யோக்குகிமோர் ள்; அங்கியின் குஞ்ெங் டரப் 

சபரிதோக்குகிமோர் ள். விருந்து ளில் முதன்டோன இைங் டரயும் 

சதோழுட க் கூைங் ளில் முதன்டோன இருக்ட  டரயும் 

விரும்புகின்மோர் ள்; ெந்டதசலளி ளில் க் ள் தங் ளுக்கு லைக் ம் 

செலுத்துலடதயும் பி ன அடறப்படதயும் விரும்புகிமோர் ள்.ஆனோல் 

நீங் ள் ‘பி’ ன அடறக் ப்பை கலண்ைோம். சனனில் உங் ளுக்குப் 

கபோத ர் ஒருலக. நீங் ள் ோலரும் ெக ோதர், ெக ோதரி ள். 



இம்ண்ணுயகில் உள்ர லடயும் தந்டத ன நீங் ள் அடறக்  

கலண்ைோம். சனனில் உங் ள் தந்டத ஒருலக. அலர் விண்ை த்தில் 

இருக்கிமோர். நீங் ள் ஆசிரிர் னவும் அடறக் ப்பை கலண்ைோம். 

சனனில் கிறிஸ்து ஒருலக உங் ள் ஆசிரிர். உங் ளுள் சபரிலர் 

உங் ளுக்குத் சதோண்ைோ  இருக்  கலண்டும். தம்டத்தோக 

உர்த்துகிமலர் லரும் தோழ்த்தப்சபறுலர். தம்டத்தோக 

தோழ்த்துகிமலர் லரும் உர்த்தப்சபறுலர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி. 

கிறிஸ்துவவ உக்கு புகழ். 

 


