
17 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (30-7-2017)   

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

நீதி வழங்கத் ததவவயான ஞானத்வத மட்டுதம தகட்டிருக்கிறாய். 

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம்    3: 5, 7-12 

 

அந்நாள்களில் 

கிபய ானில் ஆண்டவர் சாலய ானுக்குக் கனவில் ய ான்றினார். 

“உனக்கு என்ன வரம் யவண்டும் யகள்!” என்று கடவுள் யகட்டார்.  என் 

கடவுளாகி  ஆண்டவயர, நீர் அடிய னன என்  ந்ன   ாவீதுக்குப் 

பதிலாக அரசனாக்கியுள்ளீர். நான் சசய்வ றி ா  சிறு பிள்னள. இய ா! 

உ க்சகன நீர் ச ரிந்து சகாண்ட திரளான  க்களினடய  அடிய ன் 

இருக்கியேன். அவர்கள் எண்ணிக் கணிக்க முடி ா   ாசபரும் 

ச ானகயினர். எனயவ, உம்  க்களுக்கு நீதி வழங்கவும் நன்ன  தீன  

பகுத் றி வும் ய னவ ான ஞானம் நினேந்  உள்ளத்ன  அடிய னுக்குத் 

 ந் ருளும். இல்லாவிடில், உ க்குரி  இம் ாசபரும்  க்கள் இனத்திற்கு 

நீதி வழங்க  ாரால் இ லும்?” என்று யகட்டார். 

சாலய ான் இவ்வாறு யகட்டது ஆண்டவருக்கு உகந்  ாய் 

இருந் து. கடவுள் அவரிடம், “நீடி  ஆயுனளய ா, சசல்வத்ன ய ா நீ 

யகட்கவில்னல. உன் எதிரிகளின் சானவயும் நீ விரும்பவில்னல.  ாோக, 

நீதி வழங்கத் ய னவ ான ஞானத்ன   ட்டுய  யகட்டிருக்கிோய். இய ா! 

நான் இப்சபாழுது நீ யகட்டபடிய  சசய்கியேன். உனக்கு நிகராக, உனக்கு 



முன்யன எவரும் இருந் தில்னல. உனக்குப் பின்யன இருக்கப் யபாவதும் 

இல்னல." என்ோர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இவறவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுவரப் பாடல்  திபா  119: 57,72. 76-77. 127-128   (பல்லவி 97:a) 

பல்லவி: உமது திருச்சட்டத்தின்மீது எத்துவைப் பற்றுக் ககாண்டுள்தேன்! 

 

57 ஆண்டவயர! நீயர எனக்குரி  பங்கு; உம் சசாற்கனளக் 

கனடப்பிடிப்ப ாக நான் வாக்களித்துள்யளன். 

72 நீர் திருவாய்  லர்ந்  சட்டம், ஆயிரக்கணக்கான சபான், சவள்ளிக் 

காசுகனளவிட எனக்கு ய லானது.  பல்லவி..... 

 

76 எனக்கு ஆறு லளிக்கு ாறு உ து யபரன்பு எனக்குக் 

கினடக்கட்டும்; உம் ஊழி னுக்கு வாக்குறுதி அளித்தீர் அன்யோ! 

77 நான் பினழத்திருக்கும்படி உ து இரக்கம் என்னன 

வந் னட ட்டும்; ஏசனனில், உ து திருச்சட்டய  எனக்கு இன்பம். 

         பல்லவி..... 

 

127 சபான்னிலும் பசும்சபான்னிலும் ய லாக உம் கட்டனளகனள 

விரும்புகின்யேன். 

128 உம் நி  ங்கனள எல்லாம் நீதி ானனவ என்று 

ஏற்றுக்சகாண்யடன்; சபாய் ான வழி அனனத்ன யும் 

சவறுக்கின்யேன்.     பல்லவி..... 

 



129 உம் ஒழுங்குமுனேகள் வி ப்புக்குரி னவ; ஆகயவ, நான் 

அவற்னேக் கனடப்பிடித்து வருகின்யேன். 

130 உம் சசாற்கனளப்பற்றி  விளக்கம் ஒளி  ருகின்ேது; அது 

யபன களுக்கு நுண்ணறிவு ஊட்டுகிேது.  பல்லவி..... 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

தம் மகனின் சாயலுக்தகற்றவாறு இருக்கதவண்டுகமனக் கடவுள் 

முன்குறித்து வவத்தார். 

திருத்தூதர் பவுல் உதராவமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           8: 28-30 

சயகா ரர் சயகா ரிகயள,  

கடவுளிடம் அன்புகூர்பவர்கயளாடு, அ ாவது அவரது 

திட்டத்திற்யகற்ப அனழக்கப்பட்டவர்கயளாடு, அவர்கள் 

நன்ன க்காகயவ ஆவி ார் அனனத்திலும் ஒத்துனழக்கிோர் என்பது 

ந க்குத் ச ரியும்.  ம் ால் முன்யப ய ர்ந்து சகாள்ளப்பட்டவர்கள்  ம் 

 கனின் சா லுக்யகற்ேவாறு இருக்க யவண்டுச னக் கடவுள் 

முன்குறித்து னவத் ார்; அச்சயகா ரர் சயகா ரிகள் பலருள்  ம்  கன் 

 னலப்யபோனவராய் இருக்க யவண்டுச ன்யே இப்படிச் சசய் ார். 

 ாம் முன்குறித்து னவத்ய ானர அவர் அனழத்திருக்கிோர்;  ாம் 

அனழத்ய ானரத்   க்கு ஏற்புனடய ாராக்கி இருக்கிோர்;   க்கு 

ஏற்புனடய ாராயனானரத்  ம்  ாட்சியில் பங்கு சபேச் சசய் ார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இவறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 



நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி    மத் 11: 25 காண்க 

அல்தலலூயா அல்தலலூயா !  தந்வததய, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் 

ஆண்டவதர, உம்வமப் தபாற்றுகிதறன். ஏகனனில் விண்ைரசின் 

மவறகபாருவேக் குழந்வதகளுக்கு கவளிப்படுத்தினீர். அல்தலலூயா. 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

தமக்குள்ே  யாவற்வறயும்  விற்று அந்த நிலத்வத வாங்கிக்ககாள்கிறார். 

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    13: 44-46 

 

அக்காலத்தில்  

இய சு  க்கனள யநாக்கிக் கூறி து: “ஒருவர் நிலத்தில்  னேந்திருந்  

புன  ல் ஒன்னேக் கண்டுபிடிக்கிோர். அவர் அன  மூடி  னேத்து விட்டு 

 கிழ்ச்சியுடன் யபாய்த்   க்குள்ள  ாவற்னேயும் விற்று அந்  நிலத்ன  

வாங்கிக்சகாள்கிோர். விண்ணரசு இப்புன  லுக்கு ஒப்பாகும். 

“வணிகர் ஒருவர் நல்முத்துகனளத் ய டிச் சசல்கிோர். வினல உ ர்ந்  ஒரு 

முத்ன க் கண்டவுடன் அவர் யபாய்த்   க்குள்  ாவற்னேயும் விற்று 

அன  வாங்கிக்சகாள்கிோர். விண்ணரசு அந்நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பாகும்."  

என்ோர். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 


