
26 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (01-10-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ப ொல்லொர் நீதியையும் நேர்யையையும் கயைப்பிடித்தொல், தம் உயியை 

அவர்கள் கொத்துக்பகொள்வர்.  

இயைவொக்கினர் எநேக்கிநைல் நூலிலிருந்து வொேகம்   18: 25-28 

ஆண்டவர் கூறுவது: 

 “தலைவரின் வழி செம்லையானதாக இல்லை” என்று நீங்கள் 

சொல்கிறீர்கள். இஸ்ரயயல் வீட்டாயர! யகளுங்கள். என் வழியா 

யேர்லையற்றது? உங்கள் வழிகளன்யறா யேர்லையற்றலவ! யேரியவர் தம் 

யேரிய ேடத்லதயினின்று விைகி, தவறிலைத்தால், அவர்கள் தாம் இலைத்த 

தவற்றின் ச ாருட்டுச் ொவர்.  

ச ால்ைார் தாம் செய்த ச ால்ைாப்பினின்று விைகி, நீதிலயயும் 

யேர்லைலயயும் கலடப்பிடித்தால், தம் உயிலர அவர்கள் காத்துக் 

சகாள்வர். அவர்கள் உண்லைலயக் கண்டுணர்ந்து, தாம் செய்த குற்றங்கள் 

அலனத்தினின்றும் விைகி விட்டால், அவர்கள் வாழ்வது உறுதி; அவர்கள் 

ொகைாட்டார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுறரப் பாடல்    திபா  25: 4-5. 6-7. 8-9  (பல்லவி 6a) 

பல்லவி:  ஆண்ைவநை, உம் இைக்கத்யதயும், ந ைன்ய யும் 

நியனந்தருளும். 

4 ஆண்டவயர, உம்  ாலதகலள ோன் அறியச்செய்தருளும்; உம் 

வழிகலள எனக்குக் கற்பித்தருளும். 

5 உைது உண்லை சேறியில் என்லன ேடத்தி எனக்குக் கற்பித்தருளும்; 

ஏசனனில், நீயர என் மீட் ராம் கடவுள்; உம்லையய ோன் ோள் 

முழுதும் ேம்பியிருக்கின்யறன்.     ல்லவி….. 

  

6 ஆண்டவயர, உைது இரக்கத்லதயும், உைது ய ரன்ல யும் 

நிலனந்தருளும்; ஏசனனில், அலவ சதாடக்கமுதல் உள்ளலவயய. 

7 என் இளலைப்  ருவத்தின்  ாவங்கலளயும், என் குற்றங்கலளயும் 

நிலனயாயதயும், உைது ய ரன்பிற்யகற்  என்லன நிலனத்தருளும்; 

ஏசனனில், ஆண்டவயர நீயர ேல்ைவர்.    ல்லவி….. 

 

8 ஆண்டவர் ேல்ைவர்; யேர்லையுள்ளவர்; ஆலகயால், அவர் 

 ாவிகளுக்கு ேல்வழிலயக் கற்பிக்கின்றார். 

9 எளியயாலர யேரிய வழியில் அவர் ேடத்துகின்றார்; எளியயாருக்குத் 

தைது வழிலயக் கற்பிக்கின்றார்.     ல்லவி….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

கிறிஸ்து இநைசு பகொண்டிருந்த ைனநியலநை உங்களிலும் இருக்கட்டும்!  

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பிைருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           2: 1-11 



சக ோதரர்  சக ோதரி கே, 

கிறிஸ்துவிடமிருந்து நீங்கள் ஊக்கம் ச ற்றுள்ளீர்களா? அன்பினால் 

ஆறுதலும், தூய ஆவியினால் யதாைலையும்  ரிவுள்ளமும் இரக்கமும் 

சகாண்டுள்ளீர்களா? அப் டியானால் நீங்கள் ஒயர எண்ணமும் ஒயர 

அன்பும் ஒயர உள்ளமும் சகாண்டவராய்த் திகழ்ந்து, ஒரு 

ைனத்தவராயிருந்து என் ைகிழ்ச்சிலய நிலறவாக்குங்கள். 

கட்சிைனப் ான்லைக்கும் வீண் ச ருலைக்கும் இடம் தர யவண்டாம். 

ைனத் தாழ்லையயாடு ைற்றவர்கலள உங்களிலும் உயர்ந்தவராகக் 

கருதுங்கள். நீங்கள் யாவரும் உங்கலளச் ொர்ந்தவற்றில் அல்ை, பிறலரச் 

ொர்ந்தவற்றியையய அக்கலற சகாள்ள யவண்டும். 

கிறிஸ்து இயயசு சகாண்டிருந்த ைனநிலையய உங்களிலும் 

இருக்கட்டும்! கடவுள் வடிவில் விளங்கிய அவர், கடவுளுக்கு 

இலணயாயிருக்கும் நிலைலய வலிந்து  ற்றிக்சகாண்டிருக்க 

யவண்டியசதான்றாகக் கருதவில்லை. ஆனால் தம்லையய 

சவறுலையாக்கி அடிலையின் வடிலவ ஏற்று ைனிதருக்கு ஒப் ானார். 

ைனித உருவில் யதான்றி, ொலவ ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுலவச் 

ொலவயய ஏற்கும் அளவுக்குக் கீழ்ப் டிந்து தம்லையய 

தாழ்த்திக்சகாண்டார். எனயவ கடவுளும் அவலர மிகயவ உயர்த்தி, 

எப்ச யருக்கும் யைைான ச யலர அவருக்கு அருளினார். ஆகயவ 

இயயசுவின் ச யருக்கு விண்ணவர், ைண்ணவர், கீழுையகார் அலனவரும் 

ைண்டியிடுவர்; தந்லதயாம் கடவுளின் ைாட்சிக்காக “இயயசு கிறிஸ்து 

ஆண்டவர்” என எல்ைா ோவுயை அறிக்லகயிடும். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

அல்ைது குறுகிய வாெகம் 



கிறிஸ்து இநைசு பகொண்டிருந்த ைனநியலநை உங்களிலும் இருக்கட்டும்!  

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பிைருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           2: 1-5 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே, 

கிறிஸ்துவிடமிருந்து நீங்கள் ஊக்கம் ச ற்றுள்ளீர்களா? அன்பினால் 

ஆறுதலும், தூய ஆவியினால் யதாைலையும்  ரிவுள்ளமும் இரக்கமும் 

சகாண்டுள்ளீர்களா? அப் டியானால் நீங்கள் ஒயர எண்ணமும் ஒயர 

அன்பும் ஒயர உள்ளமும் சகாண்டவராய்த் திகழ்ந்து, ஒரு 

ைனத்தவராயிருந்து என் ைகிழ்ச்சிலய நிலறவாக்குங்கள். 

கட்சிைனப் ான்லைக்கும் வீண் ச ருலைக்கும் இடம் தர யவண்டாம். 

ைனத் தாழ்லையயாடு ைற்றவர்கலள உங்களிலும் உயர்ந்தவராகக் 

கருதுங்கள். நீங்கள் யாவரும் உங்கலளச் ொர்ந்தவற்றில் அல்ை, பிறலரச் 

ொர்ந்தவற்றியையய அக்கலற சகாள்ள யவண்டும். கிறிஸ்து இயயசு 

சகாண்டிருந்த ைனநிலையய உங்களிலும் இருக்கட்டும்! 

இது  ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     நைொவொ 10: 27 

அல்நலலூைொ, அல்நலலூைொ! என் ஆடுகள் எனது குைலுக்குச் 

பேவிேொய்க்கின்ைன. எனக்கும் அவற்யைத் பதரியும். அயவயும் என்யனப் 

பின்பதொைர்கின்ைன.  அல்நலலூைொ. 

 

 

 

 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 



வரிதண்டுநவொரும் வியலைகளிரும் உங்களுக்கு முன் ொகநவ 

இயைைொட்சிக்கு உட் டுவர். 

  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    21: 28-32 

 

அக் ோலத்தில்  

இயயசு கூறியது:“இந்த நிகழ்ச்சிலயப்  ற்றி நீங்கள் என்ன 

நிலனக்கிறீர்கள்? ஒரு ைனிதருக்கு இரு புதல்வர்கள் இருந்தார்கள். அவர் 

மூத்தவரிடம் ய ாய், ‘ைகயன, நீ இன்று திராட்லெத் யதாட்டத்திற்குச் 

சென்று யவலை செய்’ என்றார். அவர் ைறுசைாழியாக, ‘ோன் ய ாக 

விரும் வில்லை’ என்றார். ஆனால் பிறகு தம் எண்ணத்லத 

ைாற்றிக்சகாண்டு ய ாய் யவலை செய்தார். அவர் அடுத்த ைகனிடமும் 

ய ாய் அப் டியய சொன்னார். அவர் ைறுசைாழியாக, ‘ோன் ய ாகியறன் 

ஐயா!’ என்றார்; ஆனால் ய ாகவில்லை. இவ்விருவருள் எவர் 

தந்லதயின் விருப் ப் டி செயல் ட்டவர்?” என்று யகட்டார். அவர்கள் 

“மூத்தவயர” என்று விலடயளித்தனர்.  

இயயசு அவர்களிடம், “வரிதண்டுயவாரும் விலைைகளிரும் 

உங்களுக்கு முன் ாகயவ இலறயாட்சிக்கு உட் டுவர் என உறுதியாக 

உங்களுக்குச் சொல்கியறன். ஏசனனில் யயாவான் நீதிசேறிலயக் காட்ட 

உங்களிடம் வந்தார். நீங்கயளா அவலர ேம் வில்லை. ைாறாக வரி தண்டு 

யவாரும் விலைைகளிரும் அவலர ேம்பினர். அவர்கலளப்  ார்த்த பின்பும் 

நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்லத ைாற்றிக்சகாள்ளவுமில்லை; அவலர 

ேம் வுமில்லை”என்றார். 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

  



 

 

 

 

 


