
15 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (16-7-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

மழை நிலத்ழத நழைத்து விழையச் சசய்கிறது . 

இழறவாக்கிைர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்   55: 10-11 

ஆண்டவர் கூறுவது: 

மழையும் பனியும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகின்றன; அழவ 

நிலத்ழை நழனத்து, முழை அரும்பி வைரச் செய்து, விழைப்பவனுக்கு 

விழைழையும் உண்பவனுக்கு உணழவயும் சகாடுக்காமல், அங்கு 

திரும்பிச் செல்வதில்ழல. அவ்வாறற, என் வாயிலிருந்து புறப்பட்டுச் 

செல்லும் வாக்கும் இருக்கும். அது என் விருப்பத்ழைச் செைல்படுத்தி, 

எைற்காக நான் அழை அனுப்பிறனறனா அழை சவற்றிகரமாக 

நிழறறவற்றாமல் சவறுழமைாய் என்னிடம் திரும்பி வருவதில்ழல. 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இழறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுழரப் பாடல்  திபா  65: 9abc. 9d-10. 11-12. 13   (பல்லவி :லூக்8:8) 



பல்லவி:நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விழதகளைா விழைச்சழலக் சகாடுத்தை. 

9abc மண்ணுலழகப் றபணி அைன் நீர்வைத்ழையும் நிலவைத்ழையும் 

சபருக்கினீர்  !கடவுளின் ஆறு கழரபுரண்றடாடிைது ; அது 

ைானிைங்கழை நிரம்ப விழைைச் செய்ைது. பல்லவி..... 

 

9d நீறர அவற்ழற இவ்வாறு விழைைச் செய்துள்ளீர். 

10 அைன் பழடொல்களில் ைண்ணீர் நிழறந்றைாடச் செய்தீர்; அைன் 

கழரறைார நிலங்கழைப் பரம்படித்து சமன்மழைைால் 

மிருதுவாக்கினீர்; அைன் வைழமக்கு ஆசி வைங்கினீர்.    பல்லவி..... 

 

11 ஆண்டு முழுவதும் உமது நலத்ைால் முடிசூட்டுகின்றீர்; உம்முழடை 

வழிகள் எல்லாம் வைம் சகாழிக்கின்றன. 

12 பாழலநிலத்தில் றமய்ச்ெல் நிலங்கள் செழுழம சபாங்குகின்றன; 

குன்றுகள் அக்களிப்ழப இழடக்கச்ழெைாய் அணிந்துள்ைன.  

பல்லவி..... 

 

13 புல்சவளிகள் மந்ழைகழை ஆழடசைனக் சகாண்டுள்ைன; 

பள்ைத்ைாக்குகள் ைானிைங்கைால் ைங்கழைப் றபார்த்திக் 

சகாண்டுள்ைன  .அவற்றில் எங்கும் ஆரவாரம் !எம்மருங்கும் 

இன்னிழெ!          பல்லவி..... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுளின் மக்கள் சவளிப்படுவழதக் காண்பதற்க்காகப் பழடப்ளப 

ளபராவளலாடு காத்திருக்கிறது . 



திருத்தூதர் பவுல் உளராழமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           8: 18-23 

ெறகாைரர் ெறகாைரிகறை,  

இக்காலத்தில் நாம் படும் துன்பங்கள் எதிர்காலத்தில் நமக்காக 

சவளிப்படப் றபாகிற மாட்சிறைாடு ஒப்பிடத் ைகுதிைற்றழவ என நான் 

எண்ணுகிறறன். இம்மாட்சியுடன் கடவுளின் மக்கள் சவளிப்படுவழைக் 

காண்பைற்காகப் பழடப்றப றபராவறலாடு காத்திருக்கிறது. ஏசனனில், 

பழடப்பு பைனற்ற நிழலக்கு உட்பட்டுள்ைது; ைாறன விரும்பிைைால் 

அப்படி ஆகவில்ழல; அழை உட்படுத்தினவரின் விருப்பத்ைால் அவ்வாறு 

ஆயிற்று; எனினும் அது எதிர்றநாக்ழக இைந்ை நிழலயில் இல்ழல. அது 

அழிவுக்கு அடிழமப்பட்டிருக்கும் நிழலயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, 

கடவுளின் பிள்ழைகளுக்குரிை சபருழமழையும் விடுைழலழையும் 

ைானும் சபற்றுக்சகாள்ளும் என்கிற எதிர்றநாக்றகாடு இருக்கிறது. 

இந்நாள்வழர பழடப்பு அழனத்தும் ஒருங்றக றபறுகால 

றவைழனயுற்றுத் ைவிக்கின்றது என்பழை நாம் அறிறவாம். பழடப்பு 

மட்டும் அல்ல; முைல் சகாழடைாகத் தூை ஆவிழைப் சபற்றுக் 

சகாண்டுள்ை நாமும் கடவுள் நம்ழமத் ைம் பிள்ழைகைாக்கப்றபாகும் 

நாழை, அைாவது நம் உடழல விடுவிக்கும் நாழை எதிர்றநாக்கிப் 

சபருமூச்சு விடுகிறறாம். 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு. 

இழறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி       

அல்ளலலூயா அல்ளலலூயா !  இழறவனின் வார்த்ழதளய விழத, அழத  

விழதப்பவர் கிறிஸ்துளவ;  அவழரக் கண்டழடபவர் எல்லாரும்    

என்சறன்றும் நிழலத்திருப்பார்.  அல்ளலலூயா. 



நற்சசய்தி வாசகம் 

விழதப்பவர் விழதக்கச் சசன்றார். 

✠ மத்ளதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 1-23 

 

அக்காலத்தில் 

இறைசு வீட்டிற்கு சவளிறை சென்று கடறலாரத்தில் அமர்ந்ைார். 

மக்கள் சபருந்திரைாய் அவரிடம் ஒன்றுகூடி வந்ைனர். ஆகறவ அவர் 

படகில் ஏறி அமர்ந்ைார். திரண்டிருந்ை மக்கள் அழனவரும் கடற்கழரயில் 

நின்றுசகாண்டிருந்ைனர். அவர் உவழமகள் வாயிலாகப் பலவற்ழறக் 

குறித்து அவர்கறைாடு றபசினார்:  

“விழைப்பவர் ஒருவர் விழைக்கச் சென்றார். அவர் 

விழைக்கும்சபாழுது சில விழைகள் வழிறைாரம் விழுந்ைன. பறழவகள் 

வந்து அவற்ழற விழுங்கி விட்டன. றவறு சில விழைகள் மிகுதிைாக மண் 

இல்லாப் பாழறப் பகுதிகளில் விழுந்ைன. அங்றக மண் ஆைமாக 

இல்லாைைால் அழவ விழரவில் முழைத்ைன; ஆனால் கதிரவன் றமறல 

எை, அழவ காய்ந்து, றவரில்லாழமைால் கருகிப் றபாயின. மற்றும் சில 

விழைகள் முட்செடிகளின் இழடறை விழுந்ைன. முட்செடிகள் வைர்ந்து 

அவற்ழற சநருக்கிவிட்டன. ஆனால் இன்னும் சில விழைகள் நல்ல 

நிலத்தில் விழுந்ைன. அவற்றுள் சில நூறு மடங்காகவும் சில அறுபது 

மடங்காகவும் சில முப்பது மடங்காகவும் விழைச்ெழலக் சகாடுத்ைன. 

றகட்கச் செவியுள்றைார் றகட்கட்டும்” என்றார். 

சீடர்கள் அவரருறக வந்து, “ஏன் அவர்கறைாடு உவழமகள் 

வாயிலாகப் றபசுகின்றீர்?” என்று றகட்டார்கள். அைற்கு இறைசு 

அவர்களிடம் மறுசமாழிைாகக் கூறிைது:  “விண்ணரசின் மழறசபாருழை 

அறிை உங்களுக்குக் சகாடுத்து ழவத்திருக்கிறது; அவர்களுக்றகா 

சகாடுத்து ழவக்கவில்ழல. உள்ைவருக்குக் சகாடுக்கப்படும்; அவர் 

நிழறவாகப் சபறுவார். மாறாக, இல்லாைவரிடமிருந்து உள்ைதும் 

எடுக்கப்படும். அவர்கள் கண்டும் காண்பதில்ழல; றகட்டும் 



றகட்பதில்ழல; புரிந்து சகாள்வதுமில்ழல. இைனால்ைான் நான் 

அவர்கறைாடு உவழமகள் வாயிலாகப் றபசுகிறறன். இவ்வாறு 

எொைாவின் பின்வரும் இழறவாக்கு அவர்களிடம் நிழறறவறுகிறது: 

‘நீங்கள் உங்கள் காைால் சைாடர்ந்து றகட்டும் கருத்தில் 

சகாள்வதில்ழல. உங்கள் கண்கைால் பார்த்துக் சகாண்றடயிருந்தும் 

உணர்வதில்ழல. இம்மக்களின் சநஞ்ெம் சகாழுத்துப்றபாய்விட்டது; 

காதும் மந்ைமாகிவிட்டது. இவர்கள் ைம் கண்கழை மூடிக்சகாண்டார்கள்; 

எனறவ கண்ணால் காணாமலும் காைால் றகைாமலும் உள்ைத்ைால் 

உணராமலும் மனம் மாறாமலும் இருக்கின்றார்கள். நானும் அவர்கழைக் 

குணமாக்காமல் இருக்கிறறன்.’ 

உங்கள் கண்கறைா றபறுசபற்றழவ; ஏசனனில் அழவ 

காண்கின்றன. உங்கள் காதுகளும் றபறுசபற்றழவ; ஏசனனில் அழவ 

றகட்கின்றன. நான் உறுதிைாக உங்களுக்குச் சொல்கிறறன்; பல 

இழறவாக்கினர்களும் றநர்ழமைாைர்களும் நீங்கள் காண்பவற்ழறக் 

காண ஆவல் சகாண்டிருந்ைார்கள். ஆனால், அவர்கள் காணவில்ழல. 

நீங்கள் றகட்பவற்ழறக் றகட்க விரும்பினார்கள்; ஆனால் அவர்கள் 

றகட்கவில்ழல.  

“எனறவ விழைப்பவர் உவழமழைப் பற்றிக் றகளுங்கள்: 

வழிறைாரம் விழைக்கப்பட்ட விழைகளுக்கு ஒப்பாறனார் 

இழறைாட்சிழைக் குறித்ை இழறவார்த்ழைழைக் றகட்டும் புரிந்து 

சகாள்ைமாட்டார்கள். அவர்கள் உள்ைத்தில் விழைக்கப்பட்ட 

விழைகழைத் தீறைான் ழகப்பற்றிச் செல்லுவான். 

பாழறப் பகுதிகளில் விழைக்கப்பட்ட விழைகளுக்கு ஒப்பாறனார் 

இழறவார்த்ழைழைக் றகட்டவுடன் அழை மகிழ்ச்சிறைாடு 

ஏற்றுக்சகாள்வார்கள். ஆனால், அவர்கள் றவரற்றவர்கள். எனறவ 

அவர்கள் சிறிது காலறம நிழலத்திருப்பார்கள்; இழறவார்த்ழையின் 

சபாருட்டு றவைழனறைா இன்னறலா றநர்ந்ை உடறன ைடுமாற்றம் 

அழடவார்கள். 



முட்செடிகளுக்கு இழடயில் விழுந்ை விழைகளுக்கு ஒப்பாறனார் 

இழறவார்த்ழைழைக் றகட்டும் உலகக் கவழலயும் செல்வ மாழையும் 

அவ்வார்த்ழைழை சநருக்கிவிடுவைால் பைன் அளிக்க மாட்டார்கள். நல்ல 

நிலத்தில் விழைக்கப்பட்ட விழைகளுக்கு ஒப்பாறனார் 

இழறவார்த்ழைழைக் றகட்டுப் புரிந்து சகாள்வார்கள். இவர்களுள் சிலர் 

நூறு மடங்காகவும், சிலர் அறுபது மடங்காகவும் சிலர் முப்பது 

மடங்காகவும் பைன் அளிப்பர்" என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துளவ உமக்கு புகழ் 

 

அல்லது குறிகிய வாசகம் 

 

விழதப்பவர் விழதக்கச் சசன்றார். 

✠ மத்ளதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 1-9 

 

அக்காலத்தில் 

இறைசு வீட்டிற்கு சவளிறை சென்று கடறலாரத்தில் அமர்ந்ைார். 

மக்கள் சபருந்திரைாய் அவரிடம் ஒன்றுகூடி வந்ைனர். ஆகறவ அவர் 

படகில் ஏறி அமர்ந்ைார். திரண்டிருந்ை மக்கள் அழனவரும் கடற்கழரயில் 

நின்றுசகாண்டிருந்ைனர். அவர் உவழமகள் வாயிலாகப் பலவற்ழறக் 

குறித்து அவர்கறைாடு றபசினார்:  

“விழைப்பவர் ஒருவர் விழைக்கச் சென்றார். அவர் 

விழைக்கும்சபாழுது சில விழைகள் வழிறைாரம் விழுந்ைன. பறழவகள் 

வந்து அவற்ழற விழுங்கி விட்டன. றவறு சில விழைகள் மிகுதிைாக மண் 

இல்லாப் பாழறப் பகுதிகளில் விழுந்ைன. அங்றக மண் ஆைமாக 

இல்லாைைால் அழவ விழரவில் முழைத்ைன; ஆனால் கதிரவன் றமறல 

எை, அழவ காய்ந்து, றவரில்லாழமைால் கருகிப் றபாயின. மற்றும் சில 



விழைகள் முட்செடிகளின் இழடறை விழுந்ைன. முட்செடிகள் வைர்ந்து 

அவற்ழற சநருக்கிவிட்டன. ஆனால் இன்னும் சில விழைகள் நல்ல 

நிலத்தில் விழுந்ைன. அவற்றுள் சில நூறு மடங்காகவும் சில அறுபது 

மடங்காகவும் சில முப்பது மடங்காகவும் விழைச்ெழலக் சகாடுத்ைன. 

றகட்கச் செவியுள்றைார் றகட்கட்டும்” என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துளவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


