
16 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (23-7-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

 

எம் பாவங்களிலிருந்து மனமாற்றம் அருள்கிறீர். 

சாலமமான் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்    12: 13, 16-19 

ஆண்டவரே, உம்மைத் தவிே ரவறு கடவுள் இல்மை .

 முமைரகடாக .எல்ைாவற்றின்மீதும் நீர் கருத்தாய் இருக்கிறீர்நீர் தீர்ப்பு 

வழங்குவதில்மை என்பமத யாரிடம் காட்டரவண்டும்? 

உைது ஆற்ைரை நீதியின் ஊற்று. அமைத்தின்மீதும் உைக்குள்ள 

ஆட்சியுரிமை அமைத்மதயும் வாழும்படி விட்டு மவக்கிைது. ைனிதர்கள் 

உைது வலிமையின் நிமைமவ ஐயுறும்ரபாது நீர் உம்முமடய ஆற்ைமைக் 

காட்டுகிறீர்; அமத அறிந்திருந்தும் செருக்குற்றிருப்ரபாமே அடக்குகிறீர். 

நீர் ஆற்ைல் மிக்கவோய் இருப்பதால் கனிரவாடு தீர்ப்பு வழங்குகிறீர்; 

மிகுந்த சபாறுமைரயாடு எங்கமள ஆள்கிறீர். ஏசைனில் நீர் 

விரும்பும்ரபாசதல்ைாம் செயல்புரிய உைக்கு வலிமை உண்டு. 

நீதிைான்கள் ைனிதரேயம் சகாண்டவர்களாக இருக்கரவண்டும் 

என்பமத இச்செயல்கள் வாயிைாக உம் ைக்களுக்குக் கற்றுக் சகாடுத்தீர்; 



உம் ைக்கமள ேன்ைம்பிக்மகயால் நிேப்பினீர்; ஏசைனில் 

பாவங்களிலிருந்து ைைைாற்ைம் அருள்கிறீர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப் பாடல்   திபா  86: 5-6. 9-10. 15-16   (பல்லவி :5a) 

பல்லவி: ஆண்டவமர, நீர் நல்லவர்; மன்னிப்பவர். 

 

5 என் தமைவரே! நீர் ேல்ைவர்; ைன்னிப்பவர்; உம்மை ரோக்கி 

ைன்ைாடும் அமைவருக்கும் ரபேன்பு காட்டுபவர். 

6 ஆண்டவரே, என் ரவண்டுதலுக்குச் செவிசகாடும்; உம் உதவிமய 

ோடும் என் குேமைக் ரகட்டருளும்.  பல்லவி..... 

 

9 என் தமைவரே! நீர் பமடத்த ைக்களிைத்தார் அமைவரும் உம் 

திருமுன் வந்து உம்மைப் பணிவர்; உைது சபயருக்கு ைாட்சி 

அளிப்பர்.  

10 ஏசைனில், நீர் ைாட்சி மிக்கவர்; வியத்தகு செயல்கள் புரிபவர்; நீர் 

ஒருவரே கடவுள்!     பல்லவி..... 

 

15 என் தமைவரே! நீரோ இேக்கமிகு இமைவன்; அருள் மிகுந்தவர்; 

விமேவில் சிைமுைாதவர்; ரபேன்பும் உண்மையும் சபரிதும் 

சகாண்டவர். 

16 என்மைக் கண்ர ாக்கி என்மீது இேங்கும்; உம் அடியானுக்கு உம் 

ஆற்ைமைத் தாரும்; உம் அடியாளின் ைகமைக் காப்பாற்றும். 

          பல்லவி..... 



இரண்டாம் வாசகம் 

தூய ஆவியார் தாமம நமக்காகப் பரிந்து மபசுகிறார்.    

திருத்தூதர் பவுல் உமராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           8: 26-27 

ெரகாதேர் ெரகாதரிகரள,  

தூய ஆவியார் ேைது வலுவற்ை நிமையில் ேைக்குத் தும நிற்கிைார்; 

ஏசைனில், எதற்காக, எப்படி ோம் இமைவனிடம் ரவண்டுவது என்று 

ேைக்குத் சதரியாது; தூய ஆவியார் தாரை சொல்வடிவம் சபை முடியாத 

ேம்முமடய சபருமூச்சுகளின் வாயிைாய் ேைக்காகப் பரிந்துரபசுகிைார். 

உள்ளங்கமளத் துருவி ஆயும் கடவுள் தூய ஆவியாரின் ைைநிமைமய 

அறிவார். தூய ஆவியாரும் கடவுளுக்கு உகந்த முமையில் 

இமைைக்களுக்காகப் பரிந்துரபசுகிைார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    மத் 11: 25 காண்க 

அல்மலலூயா, அல்மலலூயா!  தந்றதமய, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் 

ஆண்டவமர, உம்றமப் மபாற்றுகிமறன். ஏசனனில் விண்ணரசின் 

மறறசபாருறைக் குழந்றதகளுக்கு சவளிப்படுத்தினீர். அல்மலலூயா. 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

அறுவறட வறர இரண்றடயும் வைர விடுங்கள்    

✠ மத்மதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 24-43 

 

அக்காைத்தில்  



இரயசு ைக்கள் கூட்டத்திற்குஎடுத்துமேத்த ரவறு ஓர் உவமை:  

“விண் ேமெப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடைாம். ஒருவர் தம் வயலில் 

ேல்ை விமதகமள விமதத்தார். அவருமடய ஆள்கள் தூங்கும்ரபாது 

அவருமடய பமகவன் வந்து ரகாதுமைகளுக்கிமடரய கமளகமள 

விமதத்துவிட்டுப் ரபாய்விட்டான். 

பயிர் வளர்ந்து கதிர் விட்டரபாது கமளகளும் கா ப்பட்டை. 

நிைக்கிழாருமடய பணியாளர்கள் அவரிடம் வந்து, ‘ஐயா, நீர் உைது 

வயலில் ேல்ை விமதகமள அல்ைவா விமதத்தீர்? அதில் கமளகள் 

கா ப்படுவது எப்படி? என்று ரகட்டார்கள். அதற்கு அவர், ‘இது 

பமகவனுமடய ரவமை’ என்ைார். உடரை பணியாளர்கள் அவரிடம்,        

‘ோங்கள் ரபாய் அவற்மைப் பறித்துக் சகாண்டு வேைாைா? உம் விருப்பம் 

என்ை?’ என்று ரகட்டார்கள். அவர், ‘ரவண்டாம், கமளகமளப் 

பறிக்கும்ரபாது அவற்ரைாடு ரெர்த்துக் ரகாதுமைமயயும் நீங்கள் 

பிடுங்கிவிடக்கூடும். அறுவமடவமே இேண்மடயும் வளே விடுங்கள். 

அறுவமட ரேேத்தில் அறுவமட செய்ரவாரிடம், ‘முதலில் 

கமளகமளப் பறித்து எரிப்பதற்சகைக் கட்டுகளாகக் கட்டுங்கள். 

ரகாதுமைமயரயா என் களஞ்சியத்தில் ரெர்த்து மவயுங்கள்’ என்று 

கூறுரவன்’ என்ைார்.” 

இரயசு அவர்களுக்கு எடுத்துமேத்த ரவறு ஓர் உவமை: “ஒருவர் 

கடுகு விமதமய எடுத்துத் தம் வயலில் விமதத்தார். அவ்விமத எல்ைா 

விமதகமளயும்விடச் சிறியது. ஆைாலும், அது வளரும்ரபாது 

ைற்சைல்ைாச் செடிகமளயும் விடப் சபரியதாகும். வாைத்துப் பைமவகள் 

அதன் கிமளகளில் வந்து தங்கும் அளவுக்குப் சபரிய ைேைாகும். 

விண் ேசு இக்கடுகு விமதக்கு ஒப்பாகும்.  

அவர் அவர்களுக்குக் கூறிய ரவறு ஓர் உவமை: “சபண் ஒருவர் 

புளிப்புைாமவ எடுத்து மூன்று ைேக்கால் ைாவில் பிமெந்து மவத்தார். ைாவு 

முழுவதும் புளிப்ரபறியது. விண் ேசு இப்புளிப்புைாவுக்கு ஒப்பாகும்.” 



இவற்மைசயல்ைாம் இரயசு ைக்கள் கூட்டத்துக்கு உவமைகள் 

வாயிைாக உமேத்தார். உவமைகள் இன்றி அவர் அவர்கரளாடு எமதயும் 

ரபெவில்மை.“ோன் உவமைகள் வாயிைாகப் ரபசுரவன்; உைகத் 

ரதாற்ைமுதல் ைமைந்திருப்பவற்மை விளக்குரவன்” என்று 

இமைவாக்கிைர் உமேத்தது இவ்வாறு நிமைரவறியது. அதன்பின்பு 

இரயசு ைக்கள் கூட்டத்திைமே அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்குள் வந்தார். 

அப்ரபாது அவருமடய சீடர்கள் அவேருரக வந்து, “வயலில் ரதான்றிய 

கமளகள்பற்றிய உவமைமய எங்களுக்கு விளக்கிக் கூறும்” என்ைைர். 

அதற்கு அவர் பின் வருைாறு கூறிைார்:  

“ேல்ை விமதகமள விமதப்பவர் ைானிடைகன்; வயல், 

இவ்வுைகம்; ேல்ை விமதகள், கடவுளின் ஆட்சிக்குட்பட்ட ைக்கள்; 

கமளகள், தீரயாமைச் ரெர்ந்தவர்கள்; அவற்மை விமதக்கும் பமகவன், 

அைமக; அறுவமட, உைகின்முடிவு; அறுவமட செய்ரவார், வாைதூதர். 

எவ்வாறு கமளகமளப் பறித்துத் தீக்கிமேயாக்குவார்கரளா 

அவ்வாரை உைக முடிவிலும் ேடக்கும். ைானிட ைகன் தம் வாைதூதமே 

அனுப்புவார். அவர்கள் அவருமடய ஆட்சிக்குத் தமடயாக உள்ள 

அமைவமேயும் சேறிசகட்ரடாமேயும் ஒன்று ரெர்ப்பார்கள்; பின் 

அவர்கமளத் தீச்சூமளயில் தள்ளுவார்கள். அங்ரக அழுமகயும் 

அங்கைாய்ப்பும் இருக்கும். அப்ரபாது ரேர்மையாளர் தம் தந்மதயின் 

ஆட்சியில் கதிேவமைப்ரபால் ஒளிவீசுவர் ரகட்கச் செவியுள்ரளார் 

ரகட்கட்டும்.” என்ைார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துமவ உமக்கு புகழ் 

 

அல்லது குறுகிய வாசகம் 

 

விறதப்பவர் விறதக்கச் சசன்றார் 



✠ மத்மதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 24-30 

 

அக்காைத்தில் 

இரயசு ைக்கள் கூட்டத்திற்குஎடுத்துமேத்த ரவறு ஓர் உவமை:  

“விண் ேமெப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடைாம். ஒருவர் தம் 

வயலில் ேல்ை விமதகமள விமதத்தார். அவருமடய ஆள்கள் 

தூங்கும்ரபாது அவருமடய பமகவன் வந்து ரகாதுமைகளுக்கிமடரய 

கமளகமள விமதத்துவிட்டுப் ரபாய்விட்டான். 

பயிர் வளர்ந்து கதிர் விட்டரபாது கமளகளும் கா ப்பட்டை. 

நிைக்கிழாருமடய பணியாளர்கள் அவரிடம் வந்து, ‘ஐயா, நீர் உைது 

வயலில் ேல்ை விமதகமள அல்ைவா விமதத்தீர்? அதில் கமளகள் 

கா ப்படுவது எப்படி? என்று ரகட்டார்கள். அதற்கு அவர், ‘இது 

பமகவனுமடய ரவமை’ என்ைார். உடரை பணியாளர்கள் அவரிடம்,        

‘ோங்கள் ரபாய் அவற்மைப் பறித்துக் சகாண்டு வேைாைா? உம் விருப்பம் 

என்ை?’ என்று ரகட்டார்கள். அவர், ‘ரவண்டாம், கமளகமளப் 

பறிக்கும்ரபாது அவற்ரைாடு ரெர்த்துக் ரகாதுமைமயயும் நீங்கள் 

பிடுங்கிவிடக்கூடும். அறுவமடவமே இேண்மடயும் வளே விடுங்கள். 

அறுவமட ரேேத்தில் அறுவமட செய்ரவாரிடம், ‘முதலில் 

கமளகமளப் பறித்து எரிப்பதற்சகைக் கட்டுகளாகக் கட்டுங்கள். 

ரகாதுமைமயரயா என் களஞ்சியத்தில் ரெர்த்து மவயுங்கள்’ என்று 

கூறுரவன்’ என்ைார். 

 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துமவ உமக்கு புகழ். 


