
21 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (27-08-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

தாவீது குடும்பத்தாரின் திறவுக ாலை அவன் கதாளின்கேல் லவப்கபன் .  

இலறவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாச ம்   22: 19-23 

உன்னை உன் பதவியிலிருந்து இறக்கிவிடுவேன்; உன் 

நினையிலிருந்து கவிழ்த்து விடுவேன். அந்நாளில் இல்க்கியாவின் மகனும் 

என் ஊழியனுமாகிய எலியாக்கினம நான் அனைத்து, உன் அங்கினய 

அேனுக்கு உடுத்தி, உன் கச்னைனய அேன் இடுப்பில் கட்டி, உன் 

அதிகாரத்னத அேன் னகயில் ஒப்பனைப்வபன். எருைவைமில் 

குடியிருப்வபாருக்கும் யூதா குடும்பத்தாருக்கும் அேன் தந்னதயாோன். 

அந்நாளில் தாவீது குடும்பத்தாரின் திறவுவகானை அேன் வதாளின் 

வமல் னேப்வபன். அேன் திறப்பான்; எேனும் பூட்ைமாட்ைான். அேன் 

பூட்டுோன்; எேனும் திறக்கமாட்ைான். உறுதியாை இைத்தில் அேனை 

முனைவபாை அடித்து னேப்வபன்; அேன் தன் தந்னதயின் 

குடும்பத்தாருக்கு வமன்னமயுள்ை அரியனையாக இருப்பான். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறரப் பாடல்    திபா  138: 1-2a. 2bc-3. 6,8bc (பல்லவி 8bc) 

பல்லவி:  ஆண்டவகே!  என்றும் உள்ளது உேது கபேன்பு . 

1 ஆண்ைேவர! என் முழுமைத்துைன் உமக்கு நன்றி சைலுத்துவேன்; 

சதய்ேங்கள் முன்னினையில் உம்னமப் புகழ்வேன். 

  

2a உம் திருக்வகாவினை வநாக்கித் திரும்பி உம்னமத் தாள் பணிவேன். 

          பல்ைவி .... 

 

2bc உம் வபரன்னபயும் உண்னமனயயும் முன்னிட்டு உமது சபயருக்கு 

நன்றி சைலுத்துவேன்; ஏசைனில், அனைத்திற்கும் வமைாக உம் 

சபயனரயும் உம் ோக்னகயும் வமன்னமயுறச் சைய்துள்ளீர். 

3 நான் மன்றாடிய நாளில் எைக்குச் சைவிைாய்த்தீர்; என் மைத்திற்கு 

ேலினம அளித்தீர்.      பல்ைவி .... 

 

6 ஆண்ைேவர! நீர் உன்ைதத்தில் உனறபேர்; எனினும் நலிந்வதானரக் 

கண்வைாக்குகின்றீர்; ஆைால், சைருக்குற்வறானரத் 

சதானையிலிருந்வத அறிந்து சகாள்கின்றீர். 

8bc ஆண்ைேவர! என்றும் உள்ைது உமது வபரன்பு; உம் னகவினைப் 

சபாருனைக் னகவிைாவதயும்.    பல்ைவி .... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

அலனத்தும்  டவுளிடமிருந்கத வந்தன; அவோகைகய உண்டாயின; 

அவருக் ா கவ இருக்கின்றன .  

திருத்தூதர் பவுல் உரராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           11: 33-36 

சககோதரர் சககோதரிககே, 

கைவுளின் அருள் சைல்ேம் எத்துனை மிகுதியாைது! அேருனைய   

ஞாைமும் அறிவும் எத்துனை ஆைமாைனே! அேருனைய தீர்ப்புகள் 

அறிவுக்கு எட்ைாதனே! அேருனைய சையல்முனறகள் ஆராய்ச்சிக்கு 



அப்பாற்பட்ைனே! “ஏசைனில் ஆண்ைேரின் மைத்னத அறிபேர் யார்? 

அேருக்கு அறிவுனரயாைராய் இருப்பேர் யார்? தமக்குக் னகம்மாறாக 

ஏதாேது கினைக்கும் எை முன்ைதாகவே அேரிைம் சகாடுத்து னேத்தேர் 

யார்?” அனைத்தும் அேரிைமிருந்வத ேந்தை; அேராவைவய உண்ைாயிை; 

அேருக்காவே இருக்கின்றை, அேருக்வக என்சறன்றும் மாட்சி 

உரித்தாகுக! ஆசமன். 

 

 இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     ேத் 16: 18 

அல்கைலூயா, அல்கைலூயா! உன் பபயர் கபதுரு; இந்தப் பாலறயின் கேல் 

என் திருச்சலபலயக்  ாட்டுகவன். பாதாளத்தின் வாயில் ள் அதன்கேல் 

பவற்றிப ாள்ளா. அல்கைலூயா. 

  

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

உன் பபயர் கபதுரு; விண்ணேசின் திறவுக ால் லள  நான் உன்னிடம் 

தருகவன்.  

  

✠ மத்ரதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    16: 13-20 

 

அக்கோலத்தில்  

இவயசு, பிலிப்புச் சைைரியா பகுதிக்குச் சைன்றார். அேர் தம் சீைனர 

வநாக்கி, “மானிைமகன் யாசரன்று மக்கள் சைால்கிறார்கள்?”என்று 

வகட்ைார். 



அதற்கு அேர்கள், “சிைர் திருமுழுக்கு வயாோன் எைவும் வேறு 

சிைர் எலியா எைவும் மற்றும் சிைர் எவரமியா அல்ைது பிற 

இனறோக்கிைருள் ஒருேர் என்றும் சைால்கின்றைர்” என்றார்கள். 

“ஆைால் நீங்கள், நான் யார் எைச் சைால்கிறீர்கள்?” 

 என்று அேர் வகட்ைார். சீவமான் வபதுரு மறுசமாழியாக, “நீர் சமசியா, 

ோழும் கைவுளின் மகன்” என்று உனரத்தார். 

அதற்கு இவயசு, “வயாைாவின் மகைாை சீவமாவை, நீ வபறு 

சபற்றேன். ஏசைனில் எந்த மனிதரும் இனத உைக்கு 

சேளிப்படுத்தவில்னை; மாறாக விண்ைகத்திலுள்ை என் தந்னதவய 

சேளிப்படுத்தியுள்ைார். எைவே நான் உைக்குக் கூறுகிவறன்; உன் சபயர் 

வபதுரு; இந்தப் பானறயின்வமல் என் திருச்ைனபனயக் கட்டுவேன். 

பாதாைத்தின் ோயில்கள் அதன்வமல் சேற்றி சகாள்ைா. விண்ைரசின் 

திறவுவகால்கனை நான் உன்னிைம் தருவேன். மண்ணுைகில் நீ 

தனைசைய்ேது விண்ணுைகிலும் தனைசைய்யப்படும். மண்ணுைகில் நீ 

அனுமதிப்பது விண்ணுைகிலும் அனுமதிக்கப்படும்”என்றார்.  

பின்ைர், தாம் சமசியா என்பனத எேரிைமும் சைால்ைவேண்ைாம் 

என்று இவயசு சீைரிைம் கண்டிப்பாய்க் கூறிைார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

  

 


