
14 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (9-7-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

இததா  !உன் அரசர் உன்னிடம் வருகிறார் . 

இறறவாக்கினர் சசக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம்    9: 9-10 

ஆண்டவர் கூறியது: மகளே சீளயோன்! மகிழ்ந்து களிகூரு; மகளே 

எருசளேம்! ஆர்ப்பரி. இள ோ! உன் அரசர் உன்னிடம் வருகிறோர். அவர் 

நீதியுள்ேவர்; வவற்றிளவந் ர்; எளிமமயுள்ேவர்; கழும யின்ளமல், 

கழும க் குட்டியோகிய மறியின்ளமல் ஏறி வருகிறவர். அவர் எப்ரோயிமில் 

ள ர்ப்பமட இல்ேோமற் ளபோகச்வசய்வோர்; எருசளேமில் 

குதிமரப்பமடமய அறளவ ஒழித்து விடுவோர்; ளபோர்க் கருவியோன 

வில்லும் ஒடிந்து ளபோகும். ளவற்றினத் ோர்க்கு அமமதிமய அறிவிப்போர்; 

அவரது ஆட்சி ஒரு கடல்மு ல் மறு கடல்வமர, ளபரோறுமு ல் 

நிேவுேகின் எல்மேகள்வமர வசல்லும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 



பதிலுறரப் பாடல்   திபா  145: 1-2. 8-9. 10-11. 13ab-14   (பல்லவி :1a) 

பல்லவி: என் கடவுதே, என் அரதச  !உம்றமப் புகழ்ந்து ஏத்துதவன் . 

1 என் கடவுளே, என் அரளச! உம்மமப் புகழ்ந்து ஏத்துளவன்; உமது 

வபயமர என்றும் எப்வபோழுதும் ளபோற்றுளவன். 

2 நோள்ள ோறும் உம்மமப் ளபோற்றுளவன்; உமது வபயமர என்றும் 

எப்வபோழுதும் புகழ்ளவன்.    பல்லவி..... 

 

8 ஆண்டவர் இரக்கமும் கனிவும் உமடயவர்; எளிதில் சினம் 

வகோள்ேோ வர்; ளபரன்பு வகோண்டவர். 

9 ஆண்டவர் எல்ேோருக்கும் நன்மம வசய்பவர்;  ோம் உண்டோக்கிய 

அமனத்தின்மீதும் இரக்கம் கோட்டுபவர்.  பல்லவி..... 

 

10 ஆண்டவளர, நீர் உருவோக்கிய யோவும் உமக்கு நன்றி வசலுத்தும்; 

உம்முமடய அன்பர்கள் உம்மமப் ளபோற்றுவோர்கள். 

11 அவர்கள் உமது அரசின் மோட்சிமய அறிவிப்போர்கள்; உமது 

வல்ேமமமயப் பற்றிப் ளபசுவோர்கள்.  பல்லவி..... 

 

13ab உமது அரசு எல்ேோக் கோேங்களிலுமுள்ே அரசு; உமது ஆளுமக 

 மேமுமற  மேமுமறயோக உள்ேது. 

14  டுக்கி விழும் யோவமரயும் ஆண்டவர்  ோங்குகின்றோர். 

 ோழ்த் ப்பட்ட யோவமரயும் தூக்கிவிடுகின்றோர். பல்லவி..... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

தூய ஆவியின் துறையால், உடலின் தீச்சசயல்கறேச் சாகடித்தால், நீங்கள் 

வாழ்வீர்கள். 

திருத்தூதர் பவுல் உதராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           8: 9,11-13 

சளகோ ரர் சளகோ ரிகளே,  



கடவுளின் ஆவி உங்களுக்குள் குடிவகோண்டிருந் ோல், நீங்கள் 

ஊனியல்மபக் வகோண்டிரோமல், ஆவிக்குரிய இயல்மபக் 

வகோண்டிருப்பீர்கள்கிறிஸ்துவின் ஆவிமயக் வகோண்டிரோள ோர் அவருக்கு  .

.உரிளயோர் அல்ே ளமலும், இறந்  இளயசுமவ உயிர்த்வ ழச் வசய் வரின் 

ஆவி உங்களுள் குடிவகோண்டிருந் ோல், கிறிஸ்துமவ உயிர்த்வ ழச் வசய்  

அவளர உங்களுள் குடிவகோண்டிருக்கும்  ம் ஆவியினோளே சோவுக்குரிய 

உங்கள் உடல்கமேயும் உயிர் வபறச் வசய்வோர்.  

ஆமகயோல் சளகோ ர சளகோ ரிகளே, நோம் ஊனியல்புக்குக் 

கடமமப்பட்டிருக்கவில்மே;அவ்வியல்பின்படிவோழளவண்டியதில்மே.

நீங்கள் ஊனியல்புக்கு ஏற்ப வோழ்ந் ோல், சோகத் ோன் ளபோகிறீர்கள்; ஆனோல், 

தூய ஆவியின் துமையோல், உடலின் தீச்வசயல்கமேச் சோகடித் ோல், 

நீங்கள் வோழ்வீர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி      மத் 11: 25 

அல்தலலூயா அல்தலலூயா தந்றததய !, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் 

ஆண்டவதர, உம்றமப் தபாற்றுகிதறன்ஏசனனில் விண்ைரசின்  .

மறறசபாருறேக் குழந்றதகளுக்கு சவளிப்படுத்தினீர். அல்தலலூயா. 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

நான் கனிவும் மனத்தாழ்றமயும் உறடயவன். 

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    11: 25-30 

 

அக்கோேத்தில்  



இளயசு கூறியது: “ ந்ம ளய, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் 

ஆண்டவளர, உம்மமப் ளபோற்றுகிளறன். ஏவனனில் ஞோனிகளுக்கும் 

அறிஞர்களுக்கும் இவற்மற மமறத்துக் குழந்ம களுக்கு 

வவளிப்படுத்தினீர். ஆம்  ந்ம ளய, இதுளவ உமது திருவுேம். என்  ந்ம  

எல்ேோவற்மறயும் என்னிடத்தில் ஒப்பமடத்திருக்கிறோர்.  ந்ம மயத் 

 விர ளவறு எவரும் மகமன அறியோர்; மகனும் அவர் யோருக்கு 

வவளிப்படுத்  ளவண்டுவமன்று விரும்புகிறோளரோ அவருமன்றி ளவறு 

எவரும்  ந்ம மய அறியோர்” என்று கூறினோர். 

ளமலும் அவர், “வபருஞ்சுமம சுமந்து ளசோர்ந்திருப்பவர்களே, 

எல்ேோரும் என்னிடம் வோருங்கள், நோன் உங்களுக்கு இமேப்போறு ல் 

 ருளவன். நோன் கனிவும் மனத் ோழ்மமயும் உமடயவன். ஆகளவ என் 

நுகத்ம  உங்கள்ளமல் ஏற்றுக்வகோண்டு என்னிடம் கற்றுக்வகோள்ளுங்கள். 

அப்வபோழுது உங்கள் உள்ேத்திற்கு இமேப்போறு ல் கிமடக்கும். ஆம், 

என் நுகம் அழுத் ோது; என் சுமம எளி ோயுள்ேது” என்றோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 


