
4ஆம் வாரம் 

ஞாயிறு 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஏழ்மையும் எளிமையும் உள்ள ைக்கமள உன் நடுவில் விட்டுமவப்பேன். 

 இமைவாக்கினர் சசப்ேனியா நூலிலிருந்து வாசகம்  2: 3; 3: 12-13 

செப்பனியா கூறியது  :நாட்டிலிருக்கும் எளியயாயே :

கட்டளைளயக் களடப்பிடிப்யபாயேஆண்டவரின் !அளைவரும்  

ஆண்டவளேத் யேடுங்கள்; யநர்ளைளய நாடுங்கள்; ைைத் ோழ்ளைளயத் 

யேடுங்கள்; ஆண்டவேது சிைத்தின் நாளில் ஒருயவளை உங்களுக்குப் 

புகலிடம் கிளடக்கும் . 

``ஏளை எளியயாளே உன் நடுவில் நான் விட்டுளவப்யபன்; அவர்கள் 

ஆண்டவரின் சபயரில் நம்பிக்ளக சகாள்வார்கள்  .இஸ்ேயயலில் 

எஞ்சியயார் சகாடுளை செய்யைாட்டார்கள்; வஞ்ெகப் யபச்சு அவர்கைது 

வாயில் வோது; அச்சுறுத்துவார் யாருமின்றி, அவர்கள் ைந்ளேயபால் 

யைய்ந்து இளைப்பாறுவார்கள்''.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உைக்கு நன்றி 



 

 

ேதிலுமரப் ோடல்   திோ 146: 7. 8-9a .9bc--10 (ேல்லவி  :ைத் 5: 3) 

 

ேல்லவி: ஏமழயரின் உள்ளத்பதார் பேறுசேற்பைார்; ஏசனனில்  

  விண்ணரசு அவர்களபத.  

அல்லது :  அல்பலலூயா 

7 ஆண்டவர் ஒடுக்கப்பட்யடார்க்காை நீதிளய நிளைநாட்டுகின்றார்; 

பசித்திருப்யபார்க்கு உணவளிக்கின்றார்; சிளறப்பட்யடார்க்கு 

விடுேளை அளிக்கின்றார்      .  

ேல்லவி … 

8 ஆண்டவர் பார்ளவயற்யறாரின் கண்களைத் திறக்கின்றார்; 

ோழ்த்ேப்பட்யடாளே உயர்த்துகின்றார்; நீதிைான்களிடம் அன்பு 

சகாண்டுள்ைார் . 

9a ஆண்டவர் அயல் நாட்டிைளேப் பாதுகாக்கின்றார். 

ேல்லவி.... 

  

9bc அைாளேப் பிள்ளைகளையும் ளகம்சபண்களையும்ஆேரிக்கின்றார்; 

ஆைால், சபால்ைாரின் வழிமுளறகளைக் கவிழ்த்துவிடுகின்றார் . 

10 சீயயாயை! உன் கடவுள், என்சறன்றும், எல்ைாத் 

ேளைமுளறகளுக்கும் ஆட்சி செய்வார் . 

ேல்லவி... 

 



 

இரண்டாம் வாசகம் 

வலுவற்ைமவ என உலகம் கருதுேவற்மைக் கடவுள் பதர்ந்துசகாண்டார். 

திருத்தூதர் ேவுல் சகாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           1: 26-31  

ெயகாேேர் ெயகாேரிகயை,  

நீங்கள் அளைக்கப்பட்ட நிளைளய எண்ணிப் பாருங்கள். ைனிேக் 

கணிப்பின்படி உங்களுள் ஞானிகள் எத்ேளையபர்? வலியயார் எத்ேளை 

யபர்? உயர்குடி ைக்கள் எத்ேளை யபர்? 

ஆைால் கடவுள் ஞானிகளை சவட்கப்படுத்ே, ைடளை எை உைகம் 

கருதுபவற்ளறத் யேர்ந்து சகாண்டார். அவ்வாயற, வலியயாளே 

சவட்கப்படுத்ே, வலுவற்றளவ எை உைகம் கருதுபவற்ளறத் 

யேர்ந்துசகாண்டார். உைகம் ஒரு சபாருட்டாகக் கருதுபவற்ளற அழித்து 

விட அது ோழ்ந்ேோகக் கருதுபவற்ளறயும் இகழ்ந்து ேள்ளுபவற்ளறயும் 

கடவுள் யேர்ந்சேடுத்ோர். எவரும் கடவுள் முன் சபருளை பாோட்டாேபடி 

அவர் இப்படிச் செய்ோர். 

அவோல்ோன் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் இளணக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். 

கிறிஸ்துயவ கடவுளிடமிருந்து நைக்கு வரும் ஞாைம். அவயே நம்ளை 

ஏற்புளடயவோக்கித் தூயவோக்கி மீட்கின்றார். எையவ ைளறநூலில் 

எழுதியுள்ைவாறு, “சபருளை பாோட்ட விரும்புகிறவர் ஆண்டவளேக் 

குறித்யே சபருளை பாோட்டட்டும்". 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இமைவா உைக்கு நன்றி 

 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி       ைத் 5: 12a 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா  !ைகிழ்ந்து பேருவமக சகாள்ளுங்கள் !

ங்களுக்குக் கிமடக்கும் மகம்ைாறுஏசனனில் விண்ணுலகில் உ 

மிகுதியாகும்   அல்பலலூயா, 

  

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

எளிய உள்ளத்பதார் பேறுசேற்பைார். 

✠  ைத்பதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    5: 1-12a 

இயயசு ைக்கள் கூட்டத்ளேக் கண்டு ைளைமீது ஏறி அைே, 

அவருளடய சீடர் அவேருயக வந்ேைர். அவர் திருவாய் ைைர்ந்து 

கற்பித்ேளவ: 

“ஏளையரின் உள்ைத்யோர் யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் விண்ணேசு 

அவர்களுக்கு உரியது. துயருறுயவார் யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் 

அவர்கள் ஆறுேல் சபறுவர். கனிவுளடயயார் யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் 

அவர்கள் நாட்ளட உரிளைச் சொத்ோக்கிக் சகாள்வர். நீதிநிளைநாட்டும் 

யவட்ளக சகாண்யடார் யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் அவர்கள் 

நிளறவுசபறுவர். இேக்கமுளடயயார் யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் 

அவர்கள் இேக்கம் சபறுவர். தூய்ளையாை உள்ைத்யோர் யபறுசபற்யறார்; 

ஏசைனில் அவர்கள் கடவுளைக் காண்பர். அளைதி ஏற்படுத்துயவார் 

யபறுசபற்யறார்; ஏசைனில் அவர்கள் கடவுளின் ைக்கள் எை 

அளைக்கப்படுவர். 

நீதியின் சபாருட்டுத் துன்புறுத்ேப்படுயவார் யபறு சபற்யறார்; 

ஏசைனில் விண்ணேசு அவர்களுக்குரியது. என் சபாருட்டு ைக்கள் 

உங்களை இகழ்ந்து, துன்புறுத்தி, உங்களைப்பற்றி இல்ைாேளவ 



சபால்ைாேளவசயல்ைாம் சொல்லும்யபாது நீங்கள் யபறுசபற்றவர்கயை! 

ைகிழ்ந்து யபருவளக சகாள்ளுங்கள்! ஏசைனில் விண்ணுைகில் 

உங்களுக்குக் கிளடக்கும் ளகம்ைாறு மிகுதியாகும்.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உைக்கு புகழ். 

 

 


