
12 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு  

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

கடவுள் வறிய ாரின் உயிரரத் தீய ாரின் பிடியினின்று விடுவித்தார். 

 இரைவாக்கினர் எயரமி ா நூலிலிருந்து வாசகம்   20: 10-13  

எரேமியா கூறியது: 

 “சுற்றிலும் ஒரே திகில்!” என்று பலரும் ரபசிக் ககாள்கின்றார்கள்; 

“பழிசுமத்துங்கள்; வாருங்கள், அவன்ரமல் பழி சுமத்துரவாம்” 

என்கிறார்கள். என் நண்பர்கள்கூட என் வீழ்ச்சிக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்; 

“ஒருரவளை அவன் மயங்கிவிடுவான்; நாம் அவன்ரமல் கவற்றி 

ககாண்டு அவளைப் பழி தீர்த்துக் ககாள்ைலாம்” என்கிறார்கள்.  

ஆைால், ஆண்டவர் வலிளம வாய்ந்த வீேளேப் ரபால என்ரைாடு 

இருக்கிறார். எைரவ என்ளைத் துன்புறுத்துரவார் இடறி விழுவர். 

அவர்கள் கவற்றிககாள்ை மாட்டார்கள். அவர்கள் விரவகத்ரதாடு 

கெயல்படவில்ளல; அவர்களின் அவமாைம் என்றும் நிளலத்திருக்கும்; 

அது மறக்கப்படாது. 

பளடகளின் ஆண்டவரே! ரநர்ளமயாைளே ரொதித்தறிபவரும் 

உள்ளுணர்வுகளையும் இதயச் சிந்தளைகளையும் அறிபவரும் நீரே; நீர் 



என் எதிரிகளைப் பழி வாங்குவளத நான் காணரவண்டும்; ஏகைனில், என் 

வழக்ளக உம்மிடம் எடுத்துளேத்துள்ரைன். 

ஆண்டவருக்குப் புகழ் பாடுங்கள்; அவளேப் புகழ்ந்ரதத்துங்கள்; 

ஏகைனில், அவர் வறிரயாரின் உயிளேத் தீரயாரின் பிடியினின்று 

விடுவித்தார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுரரப் பாடல்   திபா 69: 7-9. 13,16. 32-34   (பல்லவி :13b) 

பல்லவி: கடவுயே  !உமது யபரன்பினால் எனக்குப் பதில்மமாழி தாரும் . 

 

7 உம் கபாருட்ரட நான் இழிளவ ஏற்ரறன்; கவட்கக்ரகடு என் 

முகத்ளத மூடிவிட்டது. 

8 என் ெரகாதேருக்கு ரவற்று மனிதைாரைன்; என் தாயின் 

பிள்ளைகளுக்கு அயலான் ஆரைன்.   பல்லவி...... 

 

9 உமது இல்லத்தின்மீது எைக்குண்டாை ஆர்வம் என்ளை 

எரித்துவிட்டது; உம்ளமப் பழித்துப் ரபசிைவர்களின் 

பழிச்கொற்கள் என்மீது விழுந்தை.    பல்லவி..... 

 

13 ஆண்டவரே  !நான் தக்க காலத்தில் உம்ளம ரநாக்கி விண்ணப்பம் 

கெய்கின்ரறன்; கடவுரை  !உமது ரபேன்பின் கபருக்கிைால் 

எைக்குப் பதில் கமாழி தாரும்; துளண கெய்வதில் நீர் மாறாதவர். 



16 ஆண்டவரே  !எைக்குப் பதில்கமாழி தாரும் ; உம் ரபேன்பு நன்ளம 

மிக்கது; உமது ரபரிேக்கத்ளத முன்னிட்டு என்ளை ரநாக்கித் 

திரும்பும்.        பல்லவி..... 

 

32 எளிரயார் இளதக் கண்டு மகிழ்ச்சி அளடவார்கள்; கடவுளை நாடித் 

ரதடுகிறவர்கரை, உங்கள் உள்ைம் ஊக்கமளடவதாக. 

  

33 ஆண்டவர் ஏளழகளின் விண்ணப்பத்திற்குச் கெவிொய்க்கின்றார்; 

சிளறப்பட்ட தம் மக்களை அவர் புறக்கணிப்பதில்ளல. 

  

34 வாைமும் ளவயமும் கடல்களும் அவற்றில் வாழும் யாவும் 

அவளேப் புகழட்டும்.      பல்லவி..... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

குற்ைத்தின் தன்ரம யவறு, அருள் யகாரடயின் தன்ரம யவறு. 

திருத்தூதர் பவுல் உயராரம ருக்கு எழுதி  திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           5: 12-15 

 

ெரகாதேர் ெரகாதரிகரை, 

ஒரே ஒரு மனிதன் வழியாய்ப் பாவம் இந்த உலகத்தில் நுளழந்தது; 

அந்தப் பாவத்தின் வழியாய்ச் ொவு வந்தது. அதுரபாலரவ, எல்லா 

மனிதரும் பாவம் கெய்ததால், எல்லா மனிதளேயும் ொவு 

கவ்விக்ககாண்டது. 

திருச்ெட்டம் தேப்படுமுன்பும் உலகில் பாவம் இருந்தது; ஆைால், 

ெட்டம் இல்லாதரபாது அது பாவமாகக் கருதப்படவில்ளல. ஆயினும் 

ஆதாம் முதல் ரமாரெ வளேயில் இருந்தவர்கள் ஆதாளமப்ரபால் 

கடவுளின் கட்டளைளய மீறிப் பாவம் கெய்யவில்ளல எனினும் ொவு 

அவர்கள்மீதும் ஆட்சி கெலுத்திற்று; இந்த ஆதாம் வேவிருந்தவருக்கு 

முன்ைளடயாைமாய் இருக்கிறார். 



ஆைால், குற்றத்தின் தன்ளம ரவறு, அருள்ககாளடயின் தன்ளம 

ரவறு. எவ்வாகறனில், ஒருவர் கெய்த குற்றத்தால் பலரும் இறந்தைர். 

ஆைால் கடவுளின் அருளும் இரயசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே மனிதரின் 

வழியாய் வரும் அருள்ககாளடயும் பலருக்கும் மிகுதியாய்க் கிளடத்தது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்மசய்திக்கு முன் வாழ்த்மதாலி    ய ாவா 15: 26b-27a  

அல்யலலூ ா, அல்யலலூ ா! உண்ரமர  மவளிப்படுத்தும் தூ  ஆவி ார் 

என்ரனப் பற்றிச் சான்று பகர்வார்  .நீங்களும் சான்று பகர்வீர்கள் , என்கிைார் 

ஆண்டவர்  .அல்யலலூ ா.  

 

நற்மசய்தி வாசகம் 

உடரல மட்டும் மகால்பவர்களுக்கு அஞ்ச யவண்டாம். 

மத்யதயு எழுதி  நற்மசய்தியிலிருந்து வாசகம்     10: 26-33 

 

அக்காலத்தில் 

இரயசு தம் சீடர்களை ரநாக்கிக் கூறியது :"உடளல மட்டும் 

ககால்பவர்களுக்கு அஞ்ெரவண்டாம். ஏகைனில் கவளிப்படாதவாறு 

மூடப்பட்டிருப்பது ஒன்றும் இல்ளல; அறியமுடியாதவாறு 

மளறந்திருப்பதும் ஒன்றும் இல்ளல. நான் உங்களுக்கு இருளில் 

கொல்வளத நீங்கள் ஒளியில் கூறுங்கள். காரதாடு காதாய்க் ரகட்பளத 

வீட்டின் ரமல்தைத்திலிருந்து அறிவியுங்கள். 

ஆன்மாளவக் ககால்ல இயலாமல். உடளல மட்டும் 

ககால்பவர்களுக்கு அஞ்ெரவண்டாம். ஆன்மாளவயும் உடளலயும் 

நேகத்தில் அழிக்க வல்லவருக்ரக அஞ்சுங்கள். காசுக்கு இேண்டு சிட்டுக் 

குருவிகள் விற்பதில்ளலயா? எனினும் அவற்றுள் ஒன்று கூட உங்கள் 



தந்ளதயின் விருப்பமின்றித் தளேயில் விழாது. உங்கள் 

தளலமுடிகயல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. சிட்டுக் குருவிகள் 

பலவற்ளறவிட நீங்கள் ரமலாைவர்கள். எைரவ அஞ்ொதிருங்கள். 

“மக்கள் முன்னிளலயில் என்ளை ஏற்றுக்ககாள்பவளே 

விண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்ளதயின் முன்னிளலயில் நானும் 

ஏற்றுக்ககாள்ரவன். மக்கள் முன்னிளலயில் என்ளை மறுதலிப்பவர் 

எவளேயும் விண்ணுலகில் இருக்கிற என் தந்ளதயின் முன்னிளலயில் 

நானும் மறுதலிப்ரபன்." 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்மசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


