
32 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (12-11-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

 

ஞானத்தைத் தைடுத ார், அதைக் கண்டதட ர்.  

  சாலத ானின் ஞான நூலிலிருந்து  ாசகம்    6: 12-16 

ஞானம் ஒளிமிக்கது; மங்காதது. அதன்பால் அன்புகூர்வ ார் அதத 

எளிதில் கண்டுககாள் ர்; அததத் வதடுவ ார் கண்டதட ர். தன்தன 

நாடுவ ார்க்கு அது தன்தனவே விதைந்து க ளிப்படுத்தும். 

த கதையில் அததத் வதடுவ ார் தளர்ச்சி அதடேமாட்டார்கள்; 

ஏகனனில் தம் கதவு அருகில் அது அமர்ந்திருப்பதத அ ர்கள் 

காண்பார்கள். அதன்மீது மனத்ததச் கெலுத்து வத ஞானத்தின் நிதைவு. 

அதன்கபாருட்டு விழிப்பாய் இருப்வபார், க தையிலிருந்து விதைவில் 

விடுபடு ர். 

தனக்குத் தகுதியுள்ள ர்கதள ஞானம் வதடிச் கெல்கிைது; 

அ ர்களுதடே  ழியில் கனிவுடன் தன்தனவே காட்டுகிைது; 

அ ர்களின் ஒவ்க ாரு நிதனவிலும் அது அ ர்கதள எதிர்ககாள்கிைது. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறரப் பாடல்    திபா  63: 1.2-3. 4-5. 6-7 ( பல்லவி 1b) 

பல்லவி:  என் இதை ா! என் உயிர் உம்மீது ைாகம் ககாண்டுள்ளது. 

 

1 கடவுவள! நீவை என் இதை ன்! உம்தமவே நான் நாடுகின்வைன்; 

என் உயிர் உம்மீது தாகம் ககாண்டுள்ளது; நீரின்றி  ைண்ட தரிசு 

நிைம் வபாை என் உடல் உமக்காக ஏங்குகின்ைது. பல்லவி…… 

 

2 உம் ஆற்ைதையும் மாட்சிதேயும் காண விதைந்து உம் தூேகம் 

 ந்து உம்தம வநாக்குகின்வைன். 

3 ஏகனனில், உமது வபைன்பு உயிரினும் வமைானது; என் இதழ்கள் 

உம்தமப் புகழ்கின்ைன.     பல்லவி…. 

 

4 என்  ாழ்க்தக முழு தும் இவ் ண்ணவம உம்தமப் 

வபாற்றுவ ன்; தககூப்பி உமது கபேதை ஏத்துவ ன். 

5 அறுசுத  விருந்தில் நிதை தட துவபாை என் உயிர் 

நிதை தடயும்; என்  ாய் மகிழ்ச்சிமிகு இதழ்களால் உம்தமப் 

வபாற்றும்.        பல்லவி…… 

 

6 நான் படுத்திருக்தகயில் உம்தம நிதனப்வபன்; இைா விழிப்புகளில் 

உம்தமப் பற்றிவே ஆழ்ந்து சிந்திப்வபன். 

7 ஏகனனில், நீர் எனக்குத் துதணோய் இருந்தீர்; உம் இைக்தககளின் 

நிைலில் மகிழ்ந்து பாடுகின்வைன்.    பல்லவி……… 

 

 
 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 



இதேசுத ாடு இதைந்ை நிதலயில் இைந்தைாதைக் கடவுள் அ ருடன் 

அதைத்து  ரு ார்.   

திருத்தூதர் பவுல் கைசதலானிக்கருக்கு எழுதிய முைல்   திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          4: 13-18 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே,  இைந்வதாதைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க 

வ ண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிவைாம்; எதிர்வநாக்கு இல்ைாத 

மற்ை ர்கதளப் வபால் நீங்களும் துேருைக் கூடாது. இவேசு இைந்து 

உயிர்த்கதழுந்தார் என நாம் நம்புகிவைாம். அப்படிோனால், 

இவேசுவ ாடு இதணந்த நிதையில் இைந்வதாதைக் கடவுள் அ ருடன் 

அதைத்து  ரு ார். ஆண்ட ருதடே  ார்த்ததயின் அடிப்பதடயில் 

நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறு து இதுவ ; ஆண்ட ர்  ரும் தை உயிவைாடு 

எஞ்சியிருக்கும் நாம், இைந்வதாதை முந்திவிட மாட்வடாம். 

 

கட்டதள பிைக்க, ததைதம  ானதூதரின் குைல் ஒலிக்க, 

கடவுளுதடே எக்காளம் முைங்க, ஆண்ட ர்  ானினின்று இைங்கி 

 ரு ார்; அப்கபாழுது, கிறிஸ்துமீது நம்பிக்தக ககாண்ட நிதையில் 

இைந்த ர்கள் முதலில் உயிர்த்கதழு ர். பின்னர் உயிவைாடு 

எஞ்சியிருக்கும் நாம், அ ர்கவளாடு வமகங்களில் எடுத்துக் 

ககாண்டுவபாகப்பட்டு,  ான்க ளியில் ஆண்ட தை எதிர்ககாள்ளச் 

கெல்வ ாம். இவ் ாறு எப்வபாதும் நாம் ஆண்ட வைாடு இருப்வபாம். 

எனவ , இவ் ார்த்ததகதளச் கொல்லி ஒரு தை ஒரு ர் வதற்றிக் 

ககாள்ளுங்கள். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     த் 24: 42a,44 



அல்தலலூோ, அல்தலலூோ! விழிப்பாய் இருங்கள்; ஆேத்ை ாய் 

இருங்கள். ஏகனனில் நீங்கள் நிதனோை தேைத்தில்  ானிட கன்  ரு ார். 

அல்தலலூோ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

விழிப்பாய் இருங்கள்; ஏகனனில்  னிட கன்  ரும் ோதளா, த தளதோ 

உங்களுக்குத் கைரிோது.  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    25: 1-13 

இவேசு தம் சீடர்களுக்குச் கொன்ன உ தமோ து "விண்ணைசு 

எவ் ாறு இருக்கும் என்பததப் பின் ரும் நிகழ்ச்சி  ாயிைாக 

விளக்கைாம்; மணமகதன எதிர்ககாள்ள மணமகளின் வதாழிேர் 

பத்துப்வபர் தங்கள் விளக்குகதள எடுத்துக் ககாண்டு புைப்பட்டுச் 

கென்ைார்கள். அ ர்களுள் ஐந்து வபர் அறிவிலிகள்; ஐந்து வபர் முன்மதி 

உதடே ர்கள். அறிவிலிகள் ஐ ரும் தங்கள் விளக்குகதள எடுத்துச் 

கென்ைார்கள்; ஆனால் தங்கவளாடு எண்கணய் எடுத்துச் கெல்ைவில்தை. 

முன்மதியுதடவோர் தங்கள் விளக்குகளுடன் கைங்களில் எண்கணயும் 

எடுத்துச் கென்ைனர். மணமகன்  ைக் காைந் தாழ்த்தவ  அதன ரும் தூக்க 

மேக்கத்தால் உைங்கிவிட்டனர். 

நள்ளிைவில், ‘இவதா மணமகன்  ருகிைார். அ தை எதிர்ககாள்ள 

 ாருங்கள்’ என்ை உைத்த குைல் ஒலித்தது. மணமகளின் வதாழிேர் 

எல்ைாரும் எழுந்து தங்கள் விளக்குகதள ஒழுங்குபடுத்தினர். அப்வபாது 

அறிவிலிகள் முன்மதியுதடவோதைப் பார்த்து, ‘எங்கள் விளக்குகள் 

அதணந்துககாண்டிருக்கின்ைன; உங்கள் எண்கணயில் எங்களுக்கும் 

ககாடுங்கள்’ என்ைார்கள். முன்மதி உதடே ர்கள் மறுகமாழிோக, 

‘உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் எண்கணய் வபாதுமான அளவு இைாமல் 

வபாகைாம். எனவ   ணிகரிடம் வபாய் நீங்கவள  ாங்கிக்ககாள் துதான் 

நல்ைது’ என்ைார்கள். 



அ ர்களும்  ாங்கப் புைப்பட்டுச் கென்ைார்கள். அப்வபாது 

மணமகன்  ந்து விட்டார். ஆேத்தமாயிருந்த ர்கள் அ வைாடு திருமண 

மண்டபத்துக்குள் புகுந்தார்கள். கதவும் அதடக்கப்பட்டது. பிைகு மற்ைத் 

வதாழிகளும்  ந்து, ‘ஐோ, ஐோ, எங்களுக்குக் கதத த் திைந்துவிடும்’ 

என்ைார்கள். அ ர் மறுகமாழிோக, ‘உறுதிோக உங்களுக்குச் 

கொல்லுகிவைன்; எனக்கு உங்கதளத் கதரிோது’ என்ைார்.  

 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 


