
8 ஆம் வாரம் 

ஞாயிறு  

முதல் ஆண்டு 

 

 

முதல் வாசகம் 

நான் உன்னை மறக்கவவ மாட்வேன்.  

இனறவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்     49: 14-15  

அந்நாள்களில்  

சீய ாய ா, `ஆண்டவர் என்ன க் னகநநகிழ்ந்து விட்டார்; என் தனைவர் 

என்ன  மறந்துவிட்டார்' என்கிறாள்  .பால் குடிக்கும் தன்  மகனவத் தாய் 

மறப்பாய ா? கருத்தாங்கி வள் தன் பிள்ன மீது இரக்கம் 

காட்டாதிருப்பாய ா? இவர்கள் மறந்திடினும், நான் உன்ன  மறக்கயவ 

மாட்யடன்'' என்கிறார் ஆண்டவர்.  

இது ஆண்ேவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இனறவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுனரப் பாேல்    திபா 62: 1-2. 5-6. 7-8யb (பல்லவி :5a) 

பல்லவி :   என் நநஞ்வச கேவுளுக்காக நமௌைமாய்க் காத்திரு.  

 

1  கடவுளின் நெ லுக்காக நான் நமௌ மாய்க் காத்திருக்கின்யறன்; 

எ க்கு மீட்பு கினடப்பது அவரிடமிருந்யத;  

2  உண்னம ாகயவ என் கற்பானறயும் மீட்பும் அவயர; என் 

யகாட்னடயும் அவயர; எ யவ நான் சிறிதும் அனெவுயறன் . 

பல்லவி….. 

5 நநஞ்யெ கடவுளுக்காக நமௌ மாய்க் காத்திரு; ஏந னில், நான்  

6  உண்னம ாகயவ, என் கற்பானறயும் மீட்பும் அவயர  .எ யவ , நான் 

சிறிதும் அனெவுயறன் .      பல்லவி…. 

  

7 என் மீட்பும் யமன்னமயும் கடவுளிடயம இருக்கின்ற ; என்  

வலினமமிகு கற்பானறயும் புகலிடமும் கடவுய . 

8ab  மக்கய  ! எக்காைத்திலும் அவனரய  நம்புங்கள்;அவர் 

முன்னினையில் உங்கள் உள் த்தில் உள் னதத் திறந்து 

நகாட்டுங்கள் . 

          பல்லவி …… 

 

 

இரண்ோம் வாசகம் 

ஆண்ேவர் உள்ளத்தின் வநாக்கங்கனள நவளிப்படுத்துவார்.  

திருத்தூதர் பவுல் நகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           4: 1-5  



ெயகாதரர் ெயகாதரிகய ,  

நீங்கள் எங்கன க் கிறிஸ்துவின் ஊழி ர்கள், கடவுளின் மனற 

உண்னமகன  அறிவிக்கும் நபாறுப்புனட வர்கள் எ க் கருத 

யவண்டும். நபாறுப்பா ர்கள் நம்பிக்னகக்குரி வர்க ாய்க் காணப்பட 

யவண்டும் எ  எதிர்பார்க்கைாம் அன்யறா! 

 என்ன ப் நபாறுத்த மட்டில் எ க்கு எதிராக நீங்கய ா மக்களின் 

நீதிமன்றயமா தீர்ப்பளித்தால் அனதப்பற்றிச் சிறிதும் 

கவனைப்படமாட்யடன். எ க்கு நாய  தீர்ப்பளித்துக் நகாள் வும் 

மாட்யடன். எ க்கு எதிராகக் குற்றம் எதுவும் இருப்பதாகத் 

நதரி வில்னை. ஆயினும் நான் குற்றமற்றவ ாகி விட மாட்யடன். 

எ க்குத் தீர்ப்பு வழங்குபவர் ஆண்டவர் ஒருவயர. 

எ யவ, குறித்த காைம் வருமுன், அதாவது ஆண்டவரின் 

வருனகக்குமுன்  ாருக்கும் தீர்ப்பளிக்க யவண்டாம். அவயர இருளில் 

மனறந்திருப்பவற்னற நவட்ட நவளிச்ெமாக்குவார்; உள் ங்களின் 

யநாக்கங்கன யும் நவளிப்படுத்துவார். அப்நபாழுது ஒவ்நவாருவரும் 

கடவுளிடமிருந்து பாராட்டுப் நபறுவர். 

இது ஆண்ேவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இனறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்நசய்திக்கு முன் வாழ்த்நதாலி       எபி 4: 12  

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா ! கேவுளுனேய வார்த்னத உயிருள்ளது, 

ஆற்றல் வாய்ந்தது; உள்ளத்தின் சிந்தனைகனளயும் வநாக்கங்கனளயும் 

சீர்தூக்கிப் பார்க்கிறது  .அல்வலலூயா.  

 

 

 



நற்நசய்தி வாசகம் 

நானளய திைத்னதப் பற்றிக் கவனலப்போதீர்கள். 

✠ மத்வதயு எழுதிய நற்நசய்தியிலிருந்து வாசகம்    6: 24-34  

அக்காைத்தில்  

இய சு தம் சீடனர யநாக்கிக் கூறி து:‘எவரும் இரு தனைவர்களுக்குப் 

பணிவினட நெய்  முடி ாது. ஏந னில், ஒருவனர நவறுத்து 

மற்றவரிடம் அவர் அன்பு நகாள்வார்; அல்ைது ஒருவனரச் ொர்ந்து 

நகாண்டு மற்றவனரப் புறக்கணிப்பார். நீங்கள் கடவுளுக்கும் 

நெல்வத்துக்கும் பணிவினட நெய்  முடி ாது. 

ஆகயவ நான் உங்களுக்குச் நொல்கியறன்; உயிர் வாழ எனத உண்பது, 

எனதக் குடிப்பது என்யறா, உடலுக்கு எனத உடுத்துவது என்யறா நீங்கள் 

கவனை நகாள் ாதீர்கள். உணனவ விட உயிரும் உனடன விட உடலும் 

உ ர்ந்தனவ அல்ைவா? வா த்துப் பறனவகன  யநாக்குங்கள்; அனவ 

வினதப்பதுமில்னை; அறுப்பதுமில்னை; க ஞ்சி த்தில் யெர்த்து 

னவப்பதுமில்னை. உங்கள் விண்ணகத் தந்னத அவற்றுக்கும் உணவு 

அளிக்கிறார். அவற்னறவிட நீங்கள் யமைா வர்கள் அல்ைவா! 

கவனைப் படுவதால் உங்களில் எவர் தமது உ ரத்யதாடு ஒரு முழம் 

கூட்ட முடியும்? உனடக்காக நீங்கள் ஏன் கவனைப்படுகிறீர்கள்? 

காட்டுமைர்ச் நெடிகள் எப்படி வ ருகின்ற  எ க் கவனியுங்கள்; அனவ 

உனழப்பதுமில்னை, நூற்பதுமில்னை. ஆ ால் ொையமான் கூடத் தம் 

யமன்னமயில் எல்ைாம் அவற்றில் ஒன்னறப் யபாைவும் 

அணிந்திருந்ததில்னை எ  நான் உங்களுக்குச் நொல்கியறன். நம்பிக்னக 

குன்றி வர்கய , இன்னறக்கு இருந்து நான க்கு அடுப்பில் எறி ப்படும் 

காட்டுப்புல்லுக்குக் கடவுள் இவ்வாறு அணிநெய்கிறார் என்றால் 

உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாகச் நெய்  மாட்டாரா? 



ஆகயவ, எனத உண்யபாம்? எனதக் குடிப்யபாம்? எனத அணியவாம்? 

எ க் கவனை நகாள் ாதீர்கள். ஏந னில் பிற இ த்தவயர 

இவற்னறந ல்ைாம் நாடுவர்; உங்களுக்கு இனவ  ாவும் யதனவ எ  

உங்கள் விண்ணகத் தந்னதக்குத் நதரியும். ஆகயவ அன த்திற்கும் 

யமைாக அவரது ஆட்சின யும் அவருக்கு 

ஏற்புனட வற்னறயும் நாடுங்கள். அப்யபாது இனவ ன த்தும் 

உங்களுக்குச் யெர்த்துக் நகாடுக்கப்படும். 

ஆனக ால் நான க்காகக் கவனைப்படாதீர்கள். ஏந னில் 

நான  க் கவனைன ப் யபாக்க நான  வழி பிறக்கும். அந்தந்த நாளுக்கு 

அன்றன்றுள்  நதால்னைய  யபாதும்." 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்நசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 

 

 


