
13 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (2-7-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் புனிதர் வரும்ப ாழுபதல்லாம், இங்கக தங்கிச் பசல்லட்டும். 

அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம்   4: 8-11, 14-16a 

ஒரு நாள் எலிசா சூனேமுக்குச் சசன்றார். அங்னேயிருந்த பணக்ோரப் 

சபண் ஒருவர் அவரர உணவருந்தும்படி வற்புறுத்திோர். அதன்பின் 

அவர் அவ்வழினே சசன்ற னபாசதல்லாம் அங்னே உணவருந்திவிட்டுச் 

சசல்வார். அவர் தம் ேணவரே னநாக்கி, “நம்மிடம் அடிக்ேடி வரும் 

ஆண்டவரின் அடிேவர் புனிதர் என்று நான் ேருதுகினறன். ஆதலால் வீட்டு 

னேல் தளத்தில் சிறு அரற ஒன்ரற அவருக்ோேக் ேட்டி, அதில் படுக்ரே, 

னேரச, நாற்ோலி, விளக்கு முதலிேே தோர்படுத்தி ரவப்னபாம். அவர் 

வரும் சபாழுசதல்லாம் அங்னே தங்கிச் சசல்லட்டும்” என்றார்.  

ஒரு நாள் எலிசா அங்கு வந்து ோடி அரறயில் தங்கி ஓய்வுஎடுத்துக் 

சோண்டிருந்தார். எலிசா, “னவறு எந்த விதத்தில் அவருக்கு உதவி 

சசய்ேலாம்?” என்று னேட்டார். அதற்குக் னேேசி, “அவருக்குக் 

குரறனேதும் இல்ரல. ஆோல், அவருக்குப் பிள்ரளயில்ரல. 

அவருரடே ேணவருக்கும் வேதாகி விட்டது” என்றான். எலிசா, “அவரள 

இங்கு வரச் சசால்” என்றார். அவ்வானற அவன் அவரர அரைக்ே, 



அவரும் ேதவருகில் வந்து நின்றார். எலிசா அவரர னநாக்கி, “அடுத்த 

ஆண்டு இனத பருவத்தில் உேக்கு ஒரு ேேன் பிறந்திருப்பான்” என்றார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 திலுறரப்  ாடல்   தி ா 89: 1-2. 15-16. 17-18   ( ல்லவி :1a) 

 ல்லவி: ஆண்டவரின் க ரன்ற ப்  ற்றி நான் என்றும்  ாடுகவன். 

1 ஆண்டவரின் னபரன்ரபப்பற்றி நான் என்றும் பாடுனவன்; நீர் 

உண்ரேயுள்ளவர் எேத் தரலமுரறனதாறும் என் நாவால் 

அறிவிப்னபன். 

2 உேது னபரன்பு என்சறன்றும் நிரலத்துள்ளது என்று அறிவிப்னபன்; 

உேது உண்ரே வாரேப்னபால் உறுதிோேது.  ல்லவி..... 

 

15 விைாவின் னபசராலிரே அறிந்த ேக்ேள் னபறுசபற்னறார்; 

ஆண்டவனர! உம் முேத்தின் ஒளியில் அவர்ேள் நடப்பார்ேள். 

  

16 அவர்ேள் நாள்முழுவதும் உம் சபேரில் ேளிகூர்வார்ேள்; உேது 

நீதிோல் அவர்ேள் னேன்ரே அரடவார்ேள்   ல்லவி..... 

 

17 ஏசேனில், நீனர அவர்ேளது ஆற்றலின் னேன்ரே; உேது தேவால் 

எங்ேள் வலிரே உேர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

  

18 நம் னேடேம் ஆண்டவருக்கு உரிேது; நம் அரசர் இஸ்ரனேலின் 

தூேவருக்கு உரிேவர்.       ல்லவி..... 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்துகவாடு நாம் இைந்கதாமாயின், அவகராடு வாழ்கவாம் என் கத 

நாம் பகாண்டுள்ள நம்பிக்றக. 

திருத்தூதர்  வுல் உகராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           6: 3-4, 8-11 

சனோதரர் சனோதரிேனள, 

திருமுழுக்கிோல் கிறிஸ்து இனேசுனவாடு இரணந்திருக்கும் நாம் 

அரேவரும் அவருரடே சாவிலும் அவனராடு இரணந்திருக்கினறாம் 

என்பது உங்ேளுக்குத் சதரிோதா? இறந்த கிறிஸ்துரவ ோட்சிமிகு தந்ரத 

உயிர்த்சதைச் சசய்தார். அவ்வாறு நாமும் புதுவாழ்வு சபற்றவர்ேளாய் 

வாழும்படி திருமுழுக்கின் வழிோய் அவனராடு அடக்ேம் 

சசய்ேப்பட்னடாம். 

கிறிஸ்துனவாடு நாம் இறந்னதாோயின், அவனராடு வாழ்னவாம் 

என்பனத நாம் சோண்டுள்ள நம்பிக்ரே. இறந்து உயிருடன் எழுப்பபட்ட 

கிறிஸ்து இனினேல் இறக்ேோட்டார்; இனி அவர் சாவின் ஆட்சிக்கு 

உட்பட்டவர் அல்ல எே நாம் அறிந்திருக்கினறாம். அவர் இறந்தார்; 

பாவத்ரத ஒழிக்ே ஒனர ஒருமுரற இறந்தார். இப்னபாது அவர் வாழ்கிறார்; 

அவர் ேடவுளுக்ோேனவ வாழ்கிறார். 

அவ்வானற, நீங்ேளும் பாவ வாழ்க்ரேரேப் சபாறுத்தேட்டில் 

இறந்தவர்ேள்; கிறிஸ்து இனேசுனவாடு இரணந்து ேடவுளுக்ோே 

வாழ்கிறவர்ேள் என்பரத எண்ணிக் சோள்ளுங்ேள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 



நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     1 க து  2:9 

அல்கலலூயா, அல்கலலூயா!  நீங்கள் கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  வழிமரபினர், 

அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர் , தூய மக்களினத்தினர்; உங்கறள 

இருளினின்று தமது வியத்தகு ஒளிக்கு அறழத்துள்ளவரின் கமன்றமமிக்க 

பசயல்கறள அறிவிப் து உங்கள்  ணி. அல்கலகலாயா. 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

சிலுறவறயச் சுமக்காமல் என்றனப் பின் ற்றி வருகவார் என்னுறடகயார் 

அல்ல. 

✠ மத்கதயு எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    10: 37-42 

 

அக்ோலத்தில்  

இனேசு தம் சீடர்ேரள னநாக்கிக் கூறிேது: "என்ரேவிடத் தம் 

தந்ரதயிடனோ தாயிடனோ மிகுந்த அன்பு சோண்டுள்னளார் 

என்னுரடனோர் எே ேருதப்படத் தகுதிேற்னறார். என்ரேவிடத் தம் 

ேேனிடனோ ேேளிடனோ மிகுதிோய் அன்பு சோண்டுள்னளாரும் 

என்னுரடனோர் எேக் ேருதப்படத் தகுதிேற்னறார். தம் சிலுரவரேச் 

சுேக்ோேல் என்ரேப் பின்பற்றி வருனவார் என்னுரடனோர் எேக் 

ேருதப்படத் தகுதிேற்னறார். தம் உயிரரக் ோக்ே விரும்புனவார் அரத 

இைந்து விடுவர். என் சபாருட்டுத் தம் உயிரர இைப்னபானரா அரதக் 

ோத்துக் சோள்வர். 

“உங்ேரள ஏற்றுக்சோள்பவர் என்ரே ஏற்றுக்சோள்கிறார். 

என்ரே ஏற்றுக்சோள்பவனரா என்ரே அனுப்பிேவரரனே 

ஏற்றுக்சோள்கிறார். இரறவாக்கிேர் ஒருவரர அவர் இரறவாக்கிேர் 

என்பதால் ஏற்றுக் சோள்பவர் இரறவாக்கிேருக்குரிே ரேம்ோறு 

சபறுவார். னநர்ரேோளர் ஒருவரர அவர் னநர்ரேோளர் என்பதால் 

ஏற்றுக்சோள்பவர் னநர்ரேோளருக்குரிே ரேம்ோறு சபறுவார். 



இச்சிறினோருள் ஒருவருக்கு அவர் என் சீடர் என்பதால் ஒரு 

கிண்ணம் குளிர்ந்த நீராவது சோடுப்பவரும் தம் ரேம்ோறு சபறாேல் 

னபாோர் எே உறுதிோே உங்ேளுக்குச் சசால்கினறன்.” 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துகவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


