
20 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (20-08-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

பிற இன மக்களை நான் என் திருமளைக்கு அளைத்து வருவவன் . 

இளறவாக்கினர்  எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     56: 1, 6-7 

ஆண்டவர் கூறுவது இதுவவ: நீதியை நியைநாட்டுங்கள், 

வநர்யையைக் கயடபிடியுங்கள்; நான் வழங்கும் விடுதயை அண்யையில் 

உள்ளது; நான் அளிக்கும் வவற்றி வியைவில் வவளிப்படும். 

ஆண்டவருக்குத் திருப்பணி வெய்வதற்கும், அவைது வபைர்மீது 

அன்பு கூர்வதற்கும், அவர்தம் ஊழிைைாய் இருப்பதற்கும், தங்கயள 

ஆண்டவவைாடு இயைத்துக்வகாண்டு ஓய்வுநாயளத் தீட்டுப்படுத்தாது 

கயடப்பிடித்து, தம் உடன்படிக்யகயை உறுதிைாய்ப் பற்றிக்வகாள்ளும் 

பிற இன ைக்கயளக் குறித்து ஆண்டவர் கூறுவது: அவர்கயள நான் என் 

திருையைக்கு அயழத்துவருவவன்; இயறவவண்டல் வெய்ைப்படும் என் 

இல்ைத்தில் அவர்கயள ைகிழச் வெய்வவன்; அவர்கள் பயடக்கும் 

எரிபலிகளும் ைற்றப்பலிகளும் என் பீடத்தின் வைல் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்; ஏவனனில், என் இல்ைம் ைக்களினங்கள் 

அயனத்திற்கும் உரிை ‘இயறைன்றாட்டின் வீடு’ என அயழக்கப்படும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறரப் பாடல்    திபா  67: 1-2. 4. 5,7  (பல்லவி: 3) 

பல்லவி:  கடவுவை! மக்களினத்தார் உம்ளமப் புகழ்ந்து வ ாற்றிடுவர் 

1 கடவுவள! எம்மீது இைங்கி, எைக்கு ஆசி வழங்குவீைாக! உம் 

திருமுக ஒளியை எம்மீது வீசுவீைாக!  

2 அப்வபாழுது, உைகம் உைது வழியை அறிந்துவகாள்ளும்; பிற 

இனத்தார் அயனவரும் நீர் அருளும் மீட்யப உைர்ந்து 

வகாள்வர்.         ல்ைவி….. 

4 வவற்று நாட்டினர் அக்களித்து ைகிழ்ச்சியுடன் பாடிடுவைாக! 

ஏவனனில், நீர் ைக்களினங்கயள வநர்யையுடன் ஆளுகின்றீர்; 

உைகின் நாடுகயள வழிநடத்துகின்றீர்.    ல்ைவி…. 

5 கடவுவள! ைக்களினத்தார் உம்யைப் புகழ்வார்களாக! ைக்கள் 

எல்ைாரும் உம்யைப் வபாற்றுவார்களாக! 

7 கடவுள் நைக்கு ஆசி வழங்குவாைாக! உைகின் 

கயடவைல்யைவயை வாழ்வவார் அவருக்கு அஞ்சுவைாக!  

 ல்ைவி…. 

இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுள் தாம் விடுத்த அளைப்ள யும் ககாடுத்த அருள்ககாளடகளையும் 

திரும் ப் க ற்றுக்ககாள்வதில்ளை . 

திருத்தூதர் பவுல் உரராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

          11: 13-15, 29-32 

சககோதரர் சககோதரிககே, 

பிற இனத்தாைாகிை உங்களுக்குச் வொல்கிவறன்; உங்களுக்குத் 

திருத்தூதைாய் இருக்கும் நான் என் பணியைக் குறித்துப் வபருயை 

வகாள்கிவறன். இதன் வழிைாய், என் இனத்தாருள் வபாறாயையைத் 

தூண்டிவிட்டு அவர்களுள் சிையைவைனும் மீட்கமுடியும் என 

நம்புகிவறன். யூதர்கள் தள்ளப்பட்டவபாவத உைகம் கடவுவளாடு 



ஒப்புைவாகிைது என்றால், அவர்கள் அவைால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்படும்வபாது எப்படி இருக்கும்! இறந்வதார் உயிர்வபற்று 

எழுவர் என்று வொல்ைைாம் அல்ைவா? 

ஏவனனில், கடவுள் தாம் விடுத்த அயழப்யபயும் வகாடுத்த 

அருள்வகாயடகயளயும் திரும்பப் வபற்றுக் வகாள்வதில்யை. ஒரு 

காைத்தில் நீங்கள் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிைாைல் இருந்தீர்கள்; 

இப்வபாழுது அவர்கள் கீழ்ப்படிைாைல் இருப்பதால், நீங்கள் கடவுளின் 

இைக்கத்யதப் வபற்றுக் வகாண்டீர்கள். அதுவபாை, இக்காைத்தில் நீங்கள் 

இைக்கத்திற்குரிைவர்களாக இருக்கிறீர்கள்; அவர்கள் கீழ்ப்படிைாைல் 

இருக்கிறார்கள்; ஆனால் அவர்களும் வியைவில் இைக்கம் வபற்றுக் 

வகாள்வார்கள்; அதன் வபாருட்வட இவ்வாறு நடந்திருக்கிறது. ஏவனனில், 

அயனவருக்கும் இைக்கம் காட்டுவதற்காகவவ கடவுள் அயனவயையும் 

கீழ்ப்படிைாயைக்கு உட்படுத்தினார். 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி      மத் 4: 23 

அல்வைலூயா, அல்வைலூயா! இவயசு விண்ணரசு  ற்றிய நற்கசய்திளயப் 

 ளறசாற்றினார்; மக்களிளடவய இருந்த வநாய் கநாடிகள் அளனத்ளதயும் 

குணமாக்கினார். அல்வைலூயா. 

  

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

அம்மா, உமது நம்பிக்ளக க ரிது. 

  

✠ மத்ரதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    15: 21-28 

அக்கோலத்தில்  



இவைசு தீர், சீவதான் ஆகிை பகுதிகயள வநாக்கிச் வென்றார். 

அவற்றின் எல்யைப் பகுதியில் வாழ்ந்துவந்த கானானிைப் வபண் ஒருவர் 

அவரிடம் வந்து, ``ஐைா, தாவீதின் ைகவன, எனக்கு இைங்கும்; என் ைகள் 

வபய் பிடித்துக் வகாடுயைக்குள்ளாகி இருக்கிறாள்'' எனக் கதறினார். 

ஆனால் இவைசு அவரிடம் ஒரு வார்த்யதகூட ைறுவைாழிைாகச் 

வொல்ைவில்யை. சீடர்கள் அவயை அணுகி, ``நைக்குப் பின்னால் 

கத்திக்வகாண்டு வருகிறாவை, இவயை அனுப்பிவிடும்'' என வவண்டினர்.  

அவவைா ைறுவைாழிைாக, ``இஸ்ைவைல் குைத்தாருள் 

காைாைற்வபான ஆடுகளாய் இருப்வபாரிடவை நான் அனுப்பப்பட்வடன்'' 

என்றார். ஆனால் அப்வபண் அவர்முன் வந்து பணிந்து, ``ஐைா, எனக்கு 

உதவிைருளும்'' என்றார். அவர் ைறுவைாழிைாக, ``பிள்யளகளுக்குரிை 

உையவ எடுத்து நாய்க் குட்டிகளுக்குப் வபாடுவது முயறைல்ை'' என்றார். 

உடவன அப்வபண், ``ஆம் ஐைா, ஆனாலும் தங்கள் உரியைைாளரின் 

வையெயிலிருந்து விழும் சிறு துண்டுகயள நாய்க் குட்டிகள் தின்னுவை'' 

என்றார். 

இவைசு ைறுவைாழிைாக, ``அம்ைா, உைது நம்பிக்யக வபரிது. நீர் 

விரும்பிைவாவற உைக்கு நிகழட்டும்'' என்று அவரிடம் கூறினார். 

அந்வநைம் அவர் ைகளின் பிணி நீங்கிைது. 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 

 

 

  

 

 

 



 


