
33 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (19-11-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

திறமை வாய்ந்த பெண், தன் வவமை அமைத்மதயும் விருப்புடன் தாவை 

பெய்வாள்.  

நீதிபைாழிகள் நூலிலிருந்து வாெகம்   31: 10-13, 19-20,30-31 

திறமைவாய்ந்த ைனத்திடமுள்ள ைமனயாமளக் காண்பது மிக மிக அரிது; 

அவள் பவளத்மதவிடப் பபருைதிப்புள்ளவள். அவளுமடய கணவன் 

அவமள ைனைார நம்புகிறான்; அவளால் அவனுக்கு நலமும் வளமும் 

பபருகும். அவள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவனுக்கு நல்லமதயய 

பெய்வாள்; ஒரு நாளும் தீங்கு நிமனயாள். கம்பளி, ெணல் ஆகிய 

பபாருள்கமளத் தாயன யதடிக் பகாணர்வாள்; தன் யவமல 

அமனத்மதயும் விருப்புடன் தாயன பெய்வாள். 



இராட்டினத்மதத் தாயன பிடித்து யவமல பெய்வாள்; நூல் 

இமைகமளத் தன் விரல்களால் திரிப்பாள். எளியவனுக்கு உதவி பெய்யத் 

தன் மகமய நீட்டுவாள். வறியவனுக்கு வயிறார உணவளிப்பாள்.  

எழில் ஏைாற்றும், அைகு அற்றுப் யபாகும்; ஆண்டவரிடம் அச்ெம் 

பகாண்டுள்ள பபண்யண புகைத்தக்கவள். அவளுமடய பெயல்களின் 

நற்பயமன எண்ணி அவமள வாழ்த்துங்கள்; அவளது உமைப்மப ைக்கள் 

ைன்றம் பாராட்டுவதாக. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப் பாடல்        திபா  128: 1-2. 3. 

4-5 ( ெல்ைவி: 1) 

பல்லவி:  ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழி நடப்வொர் வெறுபெற்வறார்! 

1 ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்யபார் யபறுபபற்யறார்! 

  

2 உைது உமைப்பின் பயமன நீர் உண்பீர்! நீர் நற்யபறும் நலமும் 

பபறுவீர்!         ெல்ைவி… 

  

3 உம் இல்லத்தில் உம் துமணவியார் கனிதரும் 

திராட்மெக்பகாடியபால் இருப்பார்; உண்ணும் இடத்தில் உம் 

பிள்மளகள் ஒலிவக் கன்றுகமளப்யபால் உம்மைச் சூழ்ந்திருப்பர். 

            ெல்ைவி… 

  

4 ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடக்கும் ஆடவர் இத்தமகய ஆசி 

பபற்றவராய் இருப்பார். 

  

5 ஆண்டவர் சீயயானிலிருந்து உைக்கு ஆசி வைங்குவாராக! உம் வாழ் 

நாபளல்லாம் நீர் எருெயலமின் நல்வாழ்மவக் காணும்படி 

பெய்வாராக!        ெல்ைவி… 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

திருடன் இரவில் வருவதுவொை, ஆண்டவருமடய நாள் வரும் என்ெமத  

நீங்கவே திண்ணைாய்த்  பதரிந்திருக்கிறீர்கள்.  

திருத்தூதர் பவுல் பதெவைானிக்கருக்கு எழுதிய முதல்   திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே,  

காலங்கமளயும் யநரங்கமளயும் குறித்து உங்களுக்கு எழுதத் 

யதமவயில்மல. ஏபனனில் திருடன் இரவில் வருவதுயபால, 

ஆண்டவருமடய நாள் வரும் என்பமத நீங்கயள திண்ணைாய்த் 

பதரிந்திருக்கிறீர்கள். 

“எங்கும் அமைதி, ஆபத்து இல்மல” என்று ைக்கள் 

கூறிக்பகாண்டிருக்கும் பபாழுது, கருவுற்றிருப்பவருக்கு யவதமன 

வருவதுயபால, திடீபரன அவர்களுக்கு அழிவு வரும்; யாரும் தப்பித்துக் 

பகாள்ள இயலாது. ஆனால், அன்பர்கயள! நீங்கள் இருளில் 

நடப்பவர்களல்ல; ஆகயவ அந்த நாள் திருடமனப்யபால் உங்களுக்கு 

வராது. நீங்கள் எல்லாரும் ஒளிமயச் ொர்ந்தவர்கள்; பகலில் நடப்பவர்கள். 

நாம் இரமவயயா இருமளயயா ொர்ந்தவரல்ல. 

ஆகயவ ைற்றவர்கமளப்யபால் நாமும் உறங்கலாகாது; 

விழிப்யபாடும் அறிவுத் பதளியவாடும் இருப்யபாம். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    வயாவா  15: 4a, 5b 

அல்வைலூயா, அல்வைலூயா! நான் உங்கவோடு இமணந்து 

இருப்ெதுவொை நீங்களும் என்வைாடு இமணந்து இருங்கள். ஒருவர் 

என்னுடனும் நான் அவருடனும் இமணத்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி 

தருவார் . அல்வைலூயா. 



 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்மகக்கு உரியவராய் இருந்தீர். எைவவ உம் 

தமைவைாகிய என் ைகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து ெங்கு பகாள்ளும்.  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    25: 14-30 

அக் ோலத்தில்  

இயயசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறிய உவமை: விண்ணரமெப் பின்வரும் 

நிகழ்ச்சி வாயிலாகவும் விளக்கலாம்; பநடும் பயணம் பெல்லவிருந்த 

ஒருவர் தம் பணியாளர்கமள அமைத்து அவர்களிடம் தம் உமடமைகமள 

ஒப்பமடத்தார். அவரவர் திறமைக்கு ஏற்ப ஒருவருக்கு ஐந்து தாலந்தும் 

யவபறாருவருக்கு இரண்டு தாலந்தும், இன்பனாருவருக்கு ஒரு 

தாலந்தும்  பகாடுத்துவிட்டு பநடும் பயணம் யைற்பகாண்டார். ஐந்து 

தாலந்மதப் பபற்றவர் யபாய் அவற்மறக் பகாண்டு வாணிகம் பெய்து 

யவறு ஐந்து தாலந்து ஈட்டினார். அவ்வாயற இரண்டு தாலந்து பபற்றவர் 

யைலும் இரண்டு தாலந்து ஈட்டினார். ஒரு தாலந்து பபற்றவயரா யபாய் 

நிலத்மதத் யதாண்டித் தம் தமலவரின் பணத்மதப் புமதத்து மவத்தார். 

பநடுங்காலத்திற்குப் பின் அந்தப் பணியாளர்களின் தமலவர் வந்து 

அவர்களிடம் கணக்குக் யகட்டார். 

ஐந்து தாலந்து பபற்றவர் அவமர அணுகி, யவறு ஐந்து தாலந்மதக் 

பகாண்டு வந்து, ‘ஐயா, ஐந்து தாலந்மத என்னிடம் ஒப்பமடத்தீர்; இயதா 

பாரும், இன்னும் ஐந்து தாலந்மத ஈட்டியுள்யளன்’ என்றார். அதற்கு 

அவருமடய தமலவர் அவரிடம், ‘நன்று, நம்பிக்மகக்குரிய நல்ல 

பணியாளயர, சிறிய பபாறுப்புகளில் நம்பிக்மகக்கு உரியவராய் இருந்தீர். 

எனயவ பபரிய பபாறுப்புகளில் உம்மை அைர்த்துயவன். உம் 

தமலவனாகிய என் ைகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு பகாள்ளும்’ 

என்றார்.  



இரண்டு தாலந்து பபற்றவரும் அவமர அணுகி, ‘ஐயா நீர் 

என்னிடம் இரண்டு தாலந்து ஒப்பமடத்தீர். இயதா பாரும், யவறு இரண்டு 

தாலந்து ஈட்டியுள்யளன்’ என்றார். அவருமடய தமலவர் அவரிடம், ‘

நன்று, நம்பிக்மகக்குரிய நல்ல பணியாளயர, சிறிய பபாறுப்புகளில் 

நம்பிக்மகக்குரியவராய் இருந்தீர். எனயவ பபரிய பபாறுப்புகளில் 

உம்மை அைர்த்துயவன். உம் தமலவனாகிய என் ைகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து 

பங்குபகாள்ளும்’ என்றார். 

ஒரு தாலந்மதப் பபற்றுக் பகாண்டவரும் அவமரயணுகி, ‘ஐயா, 

நீர் கடின உள்ளத்தினர்; நீர் விமதக்காத இடத்திலும் யபாய் அறுவமட 

பெய்பவர்; நீர் தூவாத இடத்திலும் விமளச்ெமலச் யெகரிப்பவர் என்பமத 

அறியவன். உைக்கு அஞ்சியதால் நான் யபாய் உம்முமடய தாலந்மத 

நிலத்தில் புமதத்து மவத்யதன். இயதா, பாரும், உம்முமடயது’ என்றார். 

அதற்கு அவருமடய தமலவர், ‘யொம்யபறியய! பபால்லாத 

பணியாளயன, நான் விமதக்காத இடத்திலும் யபாய் அறுவமட 

பெய்பவன். நான் தூவாத இடத்திலும் யபாய் யெகரிப்பவன் என்பது 

உனக்குத் பதரிந்திருந்தது அல்லவா? அப்படியானால் என் பணத்மத நீ 

வட்டிக் கமடயில் பகாடுத்து மவத்திருக்க யவண்டும். நான் வரும்யபாது 

எனக்கு வரயவண்டியமத வட்டியயாடு திரும்பப் பபற்றிருப்யபன்’ 

என்று கூறினார்.‘எனயவ அந்தத் தாலந்மத அவனிடமிருந்து எடுத்துப் 

பத்துத் தாலந்து உமடயவரிடம் பகாடுங்கள். ஏபனனில் உள்ளவர் 

எவருக்கும் பகாடுக்கப்படும். அவர்கள் நிமறவாகப் பபறுவர். 

இல்லாயதாரிடமிருந்து அவரிடமுள்ளதும் எடுக்கப்படும். பயனற்ற 

இந்தப் பணியாமளப் புறம்யபயுள்ள இருளில் தள்ளுங்கள். அங்யக 

அழுமகயும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும்’ என்று அவர் கூறினார். 

 இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 


