
27 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (08-10-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரது திராட்சைத் த ாட்டம் இஸ்ரதேல் குடும்பத் ாதர.  

இசைவாக்கினர் எைாோ நூலிலிருந்து வாைகம்     5: 1-7 

என் நண்பரைக்குறித்துக் கவி பாடுவேன்; என் அன்பரின் திைாட்ரைத் 

வைாட்டத்ரைப்பற்றிக் காைல் பாட்டடான்று பாடுவேன்;  

டைழுரை மிக்கடைாரு குன்றின்வைல் என் நண்பருக்குத் திைாட்ரைத் 

வைாட்டம் ஒன்றிருந்ைது. அேர் அரை நன்றாகக், டகாத்திக்கிளறிக் 

கற்கரளக் கரளந்டைடுத்ைார்; நல்ல இனத் திைாட்ரைச் டைடிகரள அதில் 

நட்டுரேத்ைார்; அேற்ரறக் காக்கும் டபாருட்டுக் வகாபுைம் ஒன்ரறக் 

கட்டி ரேத்ைார்; திைாட்ரைப் பழம் பிழிய ஆரல ஒன்ரற அரைத்ைார்; 

நல்ல திைாட்ரைக் குரலகள் கிட்டுடைன எதிர்பார்த்து காத்திருந்ைார்; 

ைாறாக, காட்டு பழங்கரளவய அது ைந்ைது. 

இப்டபாழுது என் நண்பர் டைால்கிறார்; எருைவலமில் 

குடியிருப்வபாவை, யூைாவில் ோழும் ைனிைவை, எனக்கும் என் திைாட்ரைத் 

வைாட்டத்திற்கும் இரடவய நீதி ேழங்குங்கள்.  

என் திைாட்ரைத் வைாட்டத்திற்குச் டைய்யாது நான் விட்டு விட்டதும் 

இனிச் டைய்யக் கூடியதும் ஏதும் உண்வடா? நற்கனிகரளத் ைரும் என்று 



நான் காத்திருக்க, காட்டுப் பழங்கரள அது ைந்ைடைன்ன? என் திைாட்ரைத் 

வைாட்டத்திற்குச் டைய்யப் வபாேரை உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிவறன், 

வகளுங்கள்; “நாவன அைன் வேலிரயப் பிடுங்கி எறிவேன்; அது 

தீக்கிரையாகும்; அைன் சுற்றுச் சுேரைத் ைகர்த்டைறிவேன்; அது மிதியுண்டு 

வபாகும். நான் அரைப் பாழாக்கி விடுவேன்; அைன் கிரளகள் 

நறுக்கப்படுேதில்ரல; கரளரய அகற்ற ைண் டகாத்ைப்படுேதுமில்ரல; 

டநருஞ்சியும், முட்புைர்களுவை அதில் முரளக்கும்; அைன்மீது ைரழ 

டபாழியாதிருக்க வைகங்களுக்குக் கட்டரளயிடுவேன்.” 

பரடகளின் ஆண்டேைது திைாட்ரைத் வைாட்டம் இஸ்ைவயல் 

குடும்பத்ைாவை; அேர் ஆர்ேத்துடன் நட்ட கன்று யூைா ைக்கவள; நீதி 

விரளயுடைன்று எதிர்வநாக்கியிருந்ைார்; ஆனால் விரளந்ைவைா 

இைத்ைப்பழி; வநர்ரை ைரழக்கும் என்று காத்திருந்ைார்; ஆனால் 

ைரழத்ைவைா முரறப்பாடு. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப் பாடல்  திபா  80: 8,11. 12-13. 14-15. 18-19  (பல்லவி: எைா 5: 7a) 

பல்லவி:  ஆண்டவரது திராட்சைத் த ாட்டம் இஸ்ரதேல் குடும்பத் ாதர. 

 

8 எகிப்தினின்று திைாட்ரைக்டைடி ஒன்ரறக் டகாண்டுேந்தீர்; 

வேற்றினத்ைாரை விைட்டிவிட்டு அைரன நட்டு ரேத்தீர். 

11 அைன் டகாடிகள் கடல்ேரையும் அைன் ைளிர்கள் வபைாறுேரையும் 

பைவின.        பல்லவி….. 

 

 



12 பின்னர், நீர் ஏன் அைன் ைதில்கரளத் ைகர்த்துவிட்டீர்? 

அவ்ேழிச்டைல்வோர் அரனேரும் அைன் பழத்ரைப் 

பறிக்கின்றனவை! 

13 காட்டுப் பன்றிகள் அைரன அழிக்கின்றன; ேயல்டேளி 

உயிரினங்கள் அைரன வைய்கின்றன.   பல்லவி…..  

 

14 பரடகளின் கடவுவள! மீண்டும் ோரும்! விண்ணுலகினின்று 

கண்வ ாக்கிப் பாரும்; இந்ை திைாட்ரைக் டகாடிமீது பரிவு காட்டும்! 

15 உைது ேலக்ரக நட்டுரேத்ை கிரளரய, உைக்டகன நீர் ேளர்த்ை 

ைகரேக் காத்ைருளும்!      பல்லவி….. 

 

18 இனி நாங்கள் உம்ரைவிட்டு அகலைாட்வடாம்; எைக்கு ோழ்வு 

அளித்ைருளும்; நாங்கள் உைது டபயரைத் டைாழுவோம். 

19 பரடகளின் கடவுளான ஆண்டேவை! எங்கரள முன்ரனய 

நன்னிரலக்குக் டகா ர்ந்ைருளும்! நாங்கள் விடுைரல டபறுைாறு 

உைது முக ஒளிரயக் காட்டியருளும்!   பல்லவி….. 

இரண்டாம் வாசகம் 

அசைதிசே அருளும் கடவுள் உங்கத ாடு இருப்பார்.  

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பிேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           4: 6-9 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே, 

எரைப்பற்றியும் கேரலப்பட வேண்டாம். ஆனால் நன்றிவயாடு 

கூடிய இரற வேண்டல், ைன்றாட்டு ஆகிய அரனத்தின் ேழியாகவும் 

கடவுளிடம் உங்கள் விண் ப்பங்கரளத் டைரிவியுங்கள். அப்டபாழுது, 

அறிடேல்லாம் கடந்ை இரற அரைதி கிறிஸ்து இவயசுவோடு 

இர ந்துள்ள உங்கள் உள்ளத்ரையும் ைனத்ரையும் பாதுகாக்கும். 



இறுதியாக, ைவகாைை ைவகாைரிகவள, உண்ரையானரே எரேவயா, 

கண்ணியைானரே எரேவயா, வநர்ரையானரே எரேவயா, 

தூய்ரையானரே எரேவயா, விரும்பத்ைக்கரே எரேவயா, 

பாைாட்டுைற்குரியரே எரேவயா, நற்பண்புரடயரே எரேவயா, 

வபாற்றுைற்குரியரே எரேவயா, அேற்ரறவய ைனத்தில் இருத்துங்கள். 

நீங்கள் என்னிடம் கற்றுக்டகாண்டரே, என் ேழியாய்ப் 

டபற்றுக்டகாண்டரே, என்னிடம் வகட்டறிந்ைரே, என் ோழ்வில் நீங்கள் 

கண்டு ர்ந்ைரே யாேற்ரறயும் கரடப்பிடியுங்கள். அப்வபாது 

அரைதிரய அருளும் கடவுள் உங்கவளாடு இருப்பார். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     தோவா 15: 16 

அல்தலலூோ, அல்தலலூோ! நீங்கள் கனி  ரவும், நீங்கள்  ரும் கனி 

நிசலத்திருக்கவும் உங்கச  ஏற்படுத்திதனன் .  அல்தலலூோ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

தவறு த ாட்டத் த ாழிலா ர்களுக்கு அத்திராட்சைத் த ாட்டத்ச க் 

குத் சகக்கு விடுவார் .  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    21: 33-43 

 

அக் ோலத்தில் 

இவயசு ைரலரைக் குருக்கரளயும் ைக்களின் மூப்பர்கரளயும் 

வநாக்கிக் கூறியது: வைலும் ஓர் உேரைரயக் வகளுங்கள்: நிலக்கிழார் 

ஒருேர் ஒரு திைாட்ரைத் வைாட்டம் வபாட்டு, சுற்றிலும் வேலி அரடத்து 



அதில் பிழிவுக்குழி⁕ டேட்டி ஒரு காேல் ைாடமும் கட்டினார்; பின்பு 

வைாட்டத் டைாழிலாளர்களிடம் அரைக் குத்ைரகக்கு விட்டுவிட்டு டநடும் 

பய ம் வைற்டகாண்டார். பழம் பறிக்கும் காலம் டநருங்கி ேந்ை வபாது 

அேர் ைைக்குச் வைை வேண்டிய பழங்கரளப் டபற்று ேரும்படி ைம் 

பணியாளர்கரள அத்வைாட்டத் டைாழிலாளர்களிடம் அனுப்பினார். 

வைாட்டத் டைாழிலாளர்கவளா அேருரடய பணியாளர்கரளப் பிடித்து, 

ஒருேரை ரநயப் புரடத்ைார்கள்; ஒருேரைக் டகாரல டைய்ைார்கள்; 

ஒருேரைக் கல்லால் எறிந்ைார்கள். மீண்டும் அேர் முைலில் 

அனுப்பியேர்கரளவிட மிகுதியான வேறு சில பணியாளர்கரள 

அனுப்பினார். அேர்களுக்கும் அப்படிவய அேர்கள் டைய்ைார்கள். 

ைம் ைகரன ைதிப்பார்கள் என்று அேர் நிரனத்துக் டகாண்டு அேரை 

இறுதியாக அேர்களிடம் அனுப்பினார். அம்ைகரனக் கண்ட வபாது 

வைாட்டத் டைாழிலாளர்கள், ‘இேன்ைான் டைாத்துக்கு உரியேன்; 

ோருங்கள், நாம் இேரனக் டகான்று வபாடுவோம்; அப்வபாது இேன் 

டைாத்து நைக்குக் கிரடக்கும்’ என்று ைங்களிரடவய 

வபசிக்டகாண்டார்கள். பின்பு அேர்கள் அேரைப் பிடித்து, திைாட்ரைத் 

வைாட்டத்திற்கு டேளிவய ைள்ளிக் டகான்றுவபாட்டார்கள். 

எனவே, திைாட்ரைத் வைாட்ட உரிரையாளர் ேரும்வபாது 

அத்டைாழிலாளர்கரள என்ன டைய்ோர்?” என இவயசு வகட்டார். 

அேர்கள் அேரிடம், “அத்தீவயாரை ஈவிைக்கமின்றி ஒழித்து 

விடுோர்; உரிய காலத்தில் ைைக்கு வைைவேண்டிய பங்ரகக் டகாடுக்க 

முன்ேரும் வேறுவைாட்டத் டைாழிலாளர்களுக்கு அத்திைாட்ரைத் 

வைாட்டத்ரைக் குத்ைரகக்கு விடுோர்” என்றார்கள். 

இவயசு அேர்களிடம்,“‘கட்டுவோர் புறக்கணித்ை கல்வல 

கட்டடத்துக்கு மூரலக்கல் ஆயிற்று. ஆண்டேைால் இது நிகழ்ந்துள்ளது; 

நம் கண்களுக்கு இது வியப்பாயிற்று!’என்று நீங்கள் ைரறநூலில் 

ஒருவபாதும் ோசித்ைது இல்ரலயா? எனவே உங்களிடமிருந்து 



இரறயாட்சி அகற்றப்படும்; அவ்ோட்சிக்கு ஏற்ற முரறயில் டையல்படும் 

ஒரு ைக்களினத்ைார் அைற்கு உட்படுேர் என நான் உங்களுக்குச் 

டைால்கிவறன். என்றார். 

 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 

 

 

 

 


