
19 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (13-08-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

மலைமமல் என் திருமுன் வந்து நில். 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம்    19: 9a,11-13a 

அந்நாள்களில் 

எலியா ஓரேபு என்ற கடவுளின் மலைலய அலடந்தபின் அங்கிருந்த 

குலகக்கு வந்து, அதில் இேலவக் கழித்தார். அப்ர ாது ஆண்டவர், 

“வவளிரய வா; மலைரமல் என் திருமுன் வந்து நில். இரதா! 

ஆண்டவோகிய நான் கடந்து வெல்ைவிருக்கிரறன்” என்றார்.  

உடரே ஆண்டவர் திருமுன் வ ரும் சுழற்காற்று எழுந்து 

மலைகலைப் பிைந்து  ாலறகலைச் சிதறடித்தது. ஆோல் ஆண்டவர் 

அந்தக் காற்றில் இல்லை. காற்றுக்குப் பின் நிைநடுக்கம் ஏற் ட்டது. 

நிைநடுக்கத்திலும் ஆண்டவர் இருக்கவில்லை. நிைநடுக்கத்திற்குப் பின் தீ 

கிைம்பிற்று. தீயிலும் ஆண்டவர் இருக்கவில்லை. தீக்குப்பின் அடக்கமாே 

வமல்லிய ஒலி ரகட்டது. அலத எலியா ரகட்டவுடன் ர ார்லவயிோல் 

தம் முகத்லத மூடிக்வகாண்டு வவளிரய வந்து குலகயின் வாயிலில் 

நின்றார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுலரப் பாடல்    திபா  85: 8ab, 9. 10-11. 12-13 (பல்ைவி 7) 

பல்ைவி:  ஆண்டவமர உம் மபரன்லபயும் மீட்லபயும் எங்களுக்குத் 

தந்தருளும். 

8ab    ஆண்டவோம் இலறவன் உலேப் லதக் ரகட்ர ன்; தம் மக்களுக்கு,  

           தம்  ற்றுமிகு அடியார்க்கு நிலறவாழ்லவ அவர் வாக்களிக்கின்றார்; 

9        அவருக்கு அஞ்சி நடப்ர ார்க்கு அவேது மீட்பு அண்லமயில் உள்ைது  

           என் து உறுதி; நம் நாட்டில் அவேது மாட்சி குடிவகாள்ளும். 

           பல்ைவி..... 

 

10 ர ேன்பும் உண்லமயும் ஒன்லறவயான்று ெந்திக்கும்; நீதியும்  

நிலறவாழ்வும் ஒன்லறவயான்று முத்தமிடும். 

11 மண்ணினின்று உண்லம முலைத்வதழும்; விண்ணினின்று நீதி 

கீழ்ரநாக்கும்.       பல்ைவி..... 

 

12 நல்ைலதரய ஆண்டவர் அருள்வார்; நல்விலைலவ நம்நாடு நல்கும். 

  

13 நீதி அவர்முன் வெல்லும்; அவர்தம் அடிச்சுவடுகளுக்கு வழி 

வகுக்கும்.        பல்ைவி..... 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

என் சமகாதரர் சமகாதரிகளுக்கு மீட்பு கிலடப்பதற்காக நான் கிறிஸ்துலவப் 

பிரிந்து சாபத்துக்கு உள்ளாகக்கூட விரும்பியிருப்மபன். 

திருத்தூதர் பவுல் உமராலமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           9: 1-5 

ெரகாதேர் ெரகாதரிகரை, 

கிறிஸ்துலவச் ொர்ந்த நான் வொல்வது உண்லம, வ ாய்யல்ை. தூய   

ஆவியால் தூண்டப் டும் என் மேச்ொன்ரற நான் வொல்வதற்குச் ொட்சி. 



உள்ைத்தில் உேக்குப் வ ருந்துயேமும் இலடவிடாத ரவதலேயும் 

உண்டு. 

என் வொந்த இேத்லதச் ரெர்ந்த என் ெரகாதேர் ெரகாதரிகளுக்கு மீட்பு 

கிலடப் தற்காக நான் கிறிஸ்துலவப் பிரிந்து ொ த்துக்கு உள்ைாகக்கூட 

விரும்பியிருப்ர ன். அவர்கள்தாம் இஸ்ேரயல் மக்கள்; அவர்கலைரய 

கடவுள் தம் மக்கைாக ஏற்றுக் வகாண்டார். அவர்கள் நடுவில்தான் கடவுள் 

தம் மாட்சிலய விைங்கச் வெய்தார். உடன் டிக்லககளும் திருச்ெட்டமும் 

திருவழி ாடும் வாக்குறுதிகளும் அவர்களிடரம ஒப் லடக்கப் ட்டே. 

குைமுதல்வர்களின் வழிவந்தவர்கள் அவர்கள்; மனிதர் என்னும் 

முலறயில் கிறிஸ்துவும் அவர்களிடமிருந்ரத ரதான்றிோர். இவரே 

எல்ைாவற்றுக்கும் ரமைாே கடவுள்; என்வறன்றும் ர ாற்றுதற்குரியவர். 

ஆவமன். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இலைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    தி பா 130: 5 

அல்மைலூயா, அல்மைலூயா! ஆண்டவருக்காக ஆவலுடன் நான் 

காத்திருக்கின்மைன். என் சநஞ்சம் காத்திருக்கின்ைது. அவரது 

சசாற்களுக்காக ஆவலுடன்  காத்திருக்கின்மைன். அல்மைலூயா. 

 

 நற்சசய்தி வாசகம் 

 

நானும் கடல் மீது உம்மிடம் வர ஆலையிடும் 

  

✠ மத்மதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    14: 22-33 

அக்காைத்தில்  

இரயசு கூட்டத்திேலே அவ்விடத்திலிருந்து அனுப்பிக் 

வகாண்டிருந்தார். அப்வ ாழுது சீடலேயும் உடரே  டரகறித் தமக்குமுன் 



அக்கலேக்குச் வெல்லுமாறு அவர் கட்டாயப்  டுத்திோர். மக்கலை 

அனுப்பிவிட்டு, அவர் தனிரய இலறவனிடம் ரவண்டுவதற்காக ஒரு 

மலையின்ரமல் ஏறிோர். வ ாழுது ொய்ந்தபிறகும் அங்ரக அவர் தனிரய 

இருந்தார். அதற்குள்  டகு கலேயிலிருந்து வநடுந்வதாலை 

வென்றுவிட்டது. ரமலும் எதிர்க்காற்று அடித்துக்வகாண்டிருந்ததால் 

அலைகைால்  டகு அலைக்கழிக்கப் ட்டது. இேவின் நான்காம் 

காவல்ரவலையில் இரயசு அவர்கலை ரநாக்கிக் கடல்மீது நடந்து 

வந்தார். அவர் கடல்மீது நடப் லதக் கண்ட சீடர் கைங்கி, “ஐரயா, ர ய்” 

எே அச்ெத்திோல் அைறிேர். உடரே இரயசு அவர்களிடம் ர சிோர்.  

“துணிரவாடிருங்கள்: நான்தான், அஞ்ொதீர்கள்” என்றார். 

ர துரு அவருக்கு மறுவமாழியாக, “ஆண்டவரே நீர்தாம் என்றால் 

நானும் கடல்மீது நடந்து உம்மிடம் வே ஆலையிடும்” என்றார். அவர்,  

“வா” என்றார். ர துருவும்  டகிலிருந்து இறங்கி இரயசுலவ ரநாக்கிக் 

கடல்மீது நடந்து வென்றார். அப்வ ாழுது வ ருங்காற்று வீசியலதக் கண்டு 

அஞ்சி அவர் மூழ்கும்ர ாது, “ஆண்டவரே, என்லேக் காப் ாற்றும்” 

என்று கத்திோர். இரயசு உடரே தம் லகலய நீட்டி அவலேப் பிடித்து,  

“நம்பிக்லக குன்றியவரே, ஏன் ஐயம் வகாண்டாய்?”என்றார். அவர்கள் 

 டகில் ஏறியதும் காற்று அடங்கியது.  டகில் இருந்ரதார் இரயசுலவப் 

 ணிந்து, “உண்லமயாகரவ நீர் இலறமகன்” என்றேர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துமவ உமக்கு புகழ் 


