
 

 

முதல் வாசகம் 

நாங்கள் பிற இனத்தாரிடம் சசல்கிறறாம். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     13:14,43-52 

அந்நாள்களில்  

பவுலும் பர்னபாவும் பபருககயிலிருந்து புறப்பட்டுச் பென்று 

பிசிதியாவிலுள்ள அந்தியயாக்கியாகை அகைந்தார்கள். ஓய்வு நாளன்று 

அைர்கள் பதாழுககக்கூைத்திற்குச் பென்று அங்கு அமர்ந்திருந்தார்கள்.  

பதாழுககக் கூைத்தில் இருந்யதார் ககைந்து பென்றயபாது பை யூதர்களும் 

யூதம் தழுவிக் கைவுகள ைழிபட்ைைர்களும் பவுகையும், பர்னபாகையும் 

பின் பதாைர்ந்தார்கள். இவ்விருைரும் அைர்கயளாடு யபசிக் கைவுளின் 

அருளில் நிகைத்திருக்கும்படி அைர்ககளத் தூண்டினர்.   

அடுத்து ைந்த ஓய்வு நாளில் ஆண்ைைரின் ைார்த்கதகயக் யகட்க 

ஏறக்குகறய நகரத்தார் அகனைரும் கூடி ைந்தனர்.  மக்கள் திரகளக் கண்ை 

யூதர்கள் பபாறாகமயால் நிகறந்து, பவுல் கூறியகத எதிர்த்துப் யபசி 



அைகரப் பழித்துகரத்தார்கள்.  பவுலும் பர்னபாவும் துணிவுைன், 

"கைவுளின் ைார்த்கதகய உங்களுக்குத் தான் முதலில் அறிவிக்க 

யைண்டியிருந்தது. ஆனால் நீங்கள் அதகன உதறித் தள்ளி நிகை 

ைாழ்வுக்குத் தகுதியற்றைர்கள் என்று உங்களுக்கு நீங்கயள தீர்ப்பளித்துக் 

பகாண்டீர்கள். எனயை நாங்கள் பிற இனத்தாரிைம் பெல்லுகியறாம்.  

ஏபனன்றால், "உைகம் முழுைதும் என் மீட்கப அகைைதற்கு நான் 

உன்கன யைற்றினத்தார்க்கு ஒளியாக ஏற்படுத்துயைன்" என்று ஆண்;ைைர் 

எங்களுக்குக் கட்ைகளயிட்டுள்ளார்" என்று எடுத்துக் கூறினார்கள்.   

இகதக் யகட்ை பிற இனத்தார் மகிழ்ச்சியகைந்தனர்; ஆண்ைைரின் 

ைார்த்கதகயப் யபாற்றிப் புகழ்ந்தனர். நிகைைாழ்வுக்காகக் 

குறிக்கப்பட்யைார் அகனைரும் நம்பிக்கக பகாண்ைனர்.  

அப்பகுதிபயங்கும் ஆண்ைைரின் ைார்த்கத பரவியது.  ஆனால் யூதர்கள் 

கைவுகள ைழிபட்டு ைந்த மதிப்புக்குரிய பபண்ககளயும் நகரின் 

முதன்கமக் குடிமக்ககளயும் தூண்டிவிட்டு, பவுகையும் பர்னபாகையும் 

இன்னலுக்குள்ளாக்கி, அைர்ககளத் தங்களது நாட்டிலிருந்து 

துரத்திவிட்ைார்கள்.  அைர்கள் தங்கள் கால்களில் படிந்திருந்த தூசிகய 

அைர்களுக்கு எதிராக உதறிவிட்டு இக்யகானியாவுக்குச் பென்றார்கள்.  

சீைர்கயளா தூய ஆவியால் ஆட்பகாள்ளப்பட்டு மகிழ்ச்சியில் 

திகளத்திருந்தார்கள். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

 



பதிலுறைப் பாடல்    திபா 100:1-2. 3. 5 (பல்லவி: 3c) 

பல்லவி: நாம் அவர் மக்கள், அவர் றமய்க்கும் ஆடுகள்!  

  அல்லது  

அல்றலலூயா. 

1. அகனத்துையகாயர! ஆண்ைைகர ஆர்ப்பரித்து ைாழ்த்துங்கள்!  

2. ஆண்ைைகர மகிழ்ச்சியுைன் ைழிபடுங்கள்! மகிழ்ச்சிநிகற 

பாைலுைன் அைர் திருமுன் ைாருங்கள்!    ...... பல்லவி 

 

3.  ஆண்ைையர கைவுள் என்று உணருங்கள்! அையர நம்கமப் 

பகைத்தைர்! நாம் அைர் மக்கள், அைர் யமய்க்கும் ஆடுகள்!  

 

......பல்லவி  

5  ஏபனனில், ஆண்ைைர் நல்ைைர்; என்றும் உள்ளது அைர்தம் 

யபரன்பு; தகைமுகறயதாறும் அைர் நம்பத்தக்கைர். ...... பல்லவி 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

அரியறை நடுவில் இருக்கும் ஆட்டுக்குட்டி அவர்கறை றமய்க்கும்; வாழ்வு 

அளிக்கும் நீரூற்றுகளுக்கு வழிநடத்திச் சசல்லும். 

திருத்தூதர் றயாவான் எழுதிய திருறவளிப்பாட்டிலிருந்து  வாசகம்7:9,14b-17 

யயாைான் நான்  யாராலும் எண்ணிக்ககயிை முடியாத பபரும் 

திரளான மக்ககளக் கண்யைன். அைர்கள் எல்ைா நாட்கையும், 

குைத்கதயும் மக்களினத்கதயும் பமாழிகயயும் ொர்ந்தைர்கள்; 

அரியகணக்கும் ஆட்டுக்குட்டிக்கும் முன்பாக நின்றுபகாண்டிருந்தார்கள்; 

பைண்கமயான பதாங்கைாகை அணிந்தைர்களாய்க் ககயில் 

குருத்யதாகைககளக் பிடித்திருந்தார்கள். 
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மூப்பர்களுள் ஒருைர் என்னிைம் கூறியது; "இைர்கள் பகாடிய 

யைதகனயிலிருந்து மீண்ைைர்கள்; தங்களின் பதாங்கைாகைககள 

ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தில் துகைத்து பைண்கமயாக்கிக் 

பகாண்ைைர்கள்.  இதனால்தான் கைவுளது அரியகணமுன் 

நின்றுபகாண்டு அைரது யகாவிலில் அல்லும் பகலும் அைகர 

ைழிபட்டுைருகிறார்கள்; அரியகணயில் வீற்றிருப்பைர் அைர்களிகையய 

குடிபகாண்டு அைர்ககளப் பாதுகாப்பார். இனி அைர்களுக்குப் பசியயா 

தாகயமா இரா; கதிரையனா எவ்ைகக பைப்பயமா அைர்ககளத் தாக்கா.  

ஏபனனில் அரியகண நடுவில் இருக்கும் ஆட்டுக்குட்டி அைர்ககள 

யமய்க்கும்; ைாழ்வு அளிக்கும் நீரூற்றுகளுக்கு ைழிநைத்திச் பெல்லும். 

கைவுள் அைர்களின் கண்ணீர் அகனத்கதயும் துகைத்துவிடுைார்." 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     றயாவா 10: 14-15 

 அல்றலலூயா, அல்றலலூயா! நல்ல ஆயன் நாறன. நானும் என் ஆடுகறை 

அறிந்திருக்கிறறன்; என் ஆடுகளும் என்றன அறிந்திருக்கின்றன, என்கிறார் 

ஆண்டவர். அல்றலலூயா.   

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

நான் என் ஆடுகளுக்கு நிறலவாழ்றவ அளிக்கிறறன் 

⃰றயாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    10:27-30 



இயயசு கூறியது; "என் ஆடுகள் எனது குரலுக்குச் பெவிொய்க்கின்றன. 

எனக்கும் அைற்கறத் பதரியும். அகையும் என்கனப்பின் பதாைர்கின்றன.  

நான் அைற்றிற்கு நிகைைாழ்கை அளிக்கியறன். அகை என்றுயம அழியா. 

அைற்கற எனது ககயிலிருந்து யாரும் பறித்துக் பகாள்ளமாட்ைார்.  

அைற்கற எனக்கு அளித்த என் தந்கத அகனைகரயும்விைப் பபரியைர். 

அைற்கற என் தந்கதயின் ககயிலிருந்து யாரும் பறித்துக்பகாள்ள 

இயைாது.  நானும் தந்கதயும் ஒன்றாய் இருக்கியறாம்" என்றார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துறவ உமக்கு புகழ். 

 


