
28 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (15-10-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவர் சிறந்தததொரு விருந்தத ஏற்பொடு தெய்வொர்; அதைவரின் துன்பத் 

துகிதைத் தூக்கி எறிவொர்.  

இதறவொக்கிைர் எெொயொ நூலிலிருந்து வொெகம்     25: 6-10a 

படைகளின் ஆண்ைவர் இந்த மடையில் மக்களினங்கள் 

அடனவருக்கும் சிறந்தததொரு விருந்டத ஏற்பொடு தெய்வொர்; அதில் 

சுடவமிக்க பண்ைங்களும், பழரெப் பொனமும், தகொழுப்பொன இடறச்சித் 

துண்டுகளும், வடிகட்டிப் பக்குவப்படுத்திய திரொட்டெ இரெமும் 

பரிமொறப்படும். மக்களினங்கள் அடனவரின் முகத்டத மூடியுள்ள 

முக்கொட்டை இந்த மடையில் அவர் அகற்றிவிடுவொர்; பிற இனத்தொர் 

அடனவரின் துன்பத் திகிடைத் தூக்கி எறிவொர். 

என்றுமம இல்ைொதவொறு ெொடவ ஒழித்துவிடுவொர்; என் 

தடைவரொகிய ஆண்ைவர் எல்ைொ முகங்களிலிருந்தும் கண்ணீடரத் 

துடைத்து விடுவொர்; தம்மக்களுக்கு ஏற்பட்ை நிந்டதடய 

இம்மண்ணுைகில் அகற்றிவிடுவொர்; ஏதனனில், ஆண்ைவமர இடத 

உடரத்தொர். 



அந்நொளில் அவர்கள் தெொல்வொர்கள்; இவமர நம் கைவுள்; 

இவருக்தகன்மற நொம் கொத்திருந்மதொம்; இவர் நம்டம விடுவிப்பொர்; 

இவமர ஆண்ைவர்; இவருக்கொகமவ நொம் கொத்திருந்மதொம்; இவர் தரும் 

மீட்பில் நொம் மகிழ்ந்து அக்களிப்மபொம்.” ஆண்ைவரின் ஆற்றல் இம் 

மடையில் தங்கியிருக்கும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப் பாடல்    திபா  23: 1-3a. 3b-4. 5. 6  (பல்லவி: 6cd) 

பல்லவி:  நொன் ஆண்டவரின் இல்ைத்தில் தநடுநொள் வொழ்ந்திருப்பபன். 

1 ஆண்ைவமர என் ஆயர்; எனக்மகதும் குடறயில்டை. 

2 பசும் புல்தவளிமீது எடன அவர் இடளப்பொறச் தெய்வொர்; 

அடமதியொன நீர்நிடைகளுக்கு எடன அடழத்துச் தெல்வொர். 

3a அவர் எனக்குப் புத்துயிர் அளிப்பொர்.   பல்ைவி….. 

 

3b தம் தபயர்க்மகற்ப எடன நீதிவழி நைத்திடுவொர்; 

4 மமலும், ெொவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தொக்கில் நொன் நைக்க 

மநர்ந்தொலும், நீர் என்மனொடு இருப்பதொல் எத்தீங்கிற்கும் 

அஞ்சிமைன்; உம் மகொலும் தநடுங்கழியும் என்டனத் மதற்றும். 

            பல்ைவி….. 

5 என்னுடைய எதிரிகளின் கண் முன்மன எனக்தகொரு விருந்திடன 

ஏற்பொடு தெய்கின்றீர்; என் தடையில் நறுமணத் டதைம் பூசுகின்றீர்; 

எனது பொத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது.   பல்ைவி….. 



 

6 உண்டமயொகமவ, என் வொழ்நொள் எல்ைொம் உம் அருள் நைமும் 

மபரன்பும் எடனப் புடைசூழ்ந்துவரும்; நொனும் ஆண்ைவரின் 

இல்ைத்தில் தநடுநொள் வொழ்ந்திருப்மபன்.  பல்ைவி….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

எைக்கு வலுவூட்டுகிறவரின் துதைதகொண்டு, எததயும் தெய்ய எைக்கு 

ஆற்றல் உண்டு.  

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

          4: 12-14, 19-20 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே, 

எனக்கு வறுடமயிலும் வொழத் ததரியும்; வளடமயிலும் வொழத் 

ததரியும். வயிறொர உண்ணமவொ, பட்டினி கிைக்கமவொ, நிடறமவொ 

குடறமவொ எதிலும் எந்தச் சூழலிலும் வொழப் பயிற்சி தபற்றிருக்கிமறன். 

எனக்கு வலுவூட்டுகிறவரின் துடணதகொண்டு எடதயும் தெய்ய 

எனக்கு ஆற்றல் உண்டு. ஆயினும் நொன் பட்ை துன்பத்தில் நீங்கள் 

பங்குதகொண்ைது உங்கள் நன்மனத்டதக் கொட்டுகிறது. 

என் கைவுள், கிறிஸ்து இமயசுவின் வழியொய்த் தம் ஒப்பற்ற 

தெல்வத்டதக் தகொண்டு, உங்கள் மதடவகள் அடனத்டதயும் நிடறவு 

தெய்வொர். நம் தந்டதயொகிய கைவுளுக்கு என்தறன்றும் மொட்சி உரித்தொகுக! 

ஆதமன். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     எபப 1: 18,19 



அல்பைலூயொ, அல்பைலூயொ! கடவுளுதடய அதைப்பு உங்களுக்கு 

எத்ததகய எதிர்பநொக்தகத் தந்துள்ளது என்று நீங்கள் அறியுமொறு உங்கள் 

அகக்கண்கள் ஒளியூட்டப் தபறுவைவொக! அல்பைலூயொ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

நீங்கள் பபொய்ச் ெொதைபயொரங்களில் கொணும் எல்ைொதரயும் திருமை 

விருந்துக்கு அதைத்து வொருங்கள். 

  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    22: 1-14 

 

அக் ோலத்தில் 

இமயசு மீண்டும் தடைடமக் குருக்கடளயும் மக்களின் 

மூப்பர்கடளயும் பொர்த்து உவடமகள் வொயிைொகப் மபசியது: 

“விண்ணரடெப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிைைொம்; அரெர் ஒருவர் தம் 

மகனுக்குத் திருமணம் நைத்தினொர். திருமணத்திற்கு அடழப்புப் 

தபற்றவர்கடளக் கூட்டிக்தகொண்டு வருமொறு அவர் தம் பணியொளர்கடள 

அனுப்பினொர். அவர்கமளொ வர விரும்பவில்டை. 

மீண்டும் அவர் மவறு பணியொளர்களிைம், ‘நொன் விருந்து ஏற்பொடு 

தெய்திருக்கிமறன். கொடளகடளயும் தகொழுத்த கன்றுகடளயும் அடித்துச் 

ெடமயல் எல்ைொம் தயொரொயுள்ளது. திருமணத்திற்கு வொருங்கள்’ என 

அடழப்புப் தபற்றவர்களுக்குக் கூறுங்கள் என்று தெொல்லி அனுப்பினொர். 

அடழப்புப் தபற்றவர்கமளொ அடதப் தபொருட்படுத்தவில்டை. ஒருவர் தம் 

வயலுக்குச் தென்றொர்; மவறு ஒருவர் தம் கடைக்குச் தென்றொர். 

மற்றவர்கமளொ அவருடைய பணியொளர்கடளப் பிடித்து இழிவுபடுத்திக் 

தகொடை தெய்தொர்கள். 



அப்தபொழுது அரெர் சினமுற்றுத் தம் படைடய அனுப்பி 

அக்தகொடையொளிகடளக் தகொன்தறொழித்தொர். அவர்களுடைய 

நகரத்டதயும் தீக்கிடரயொக்கினொர்.  

பின்னர் தம் பணியொளர்களிைம், ‘திருமண விருந்து ஏற்பொைொகி 

உள்ளது. அடழக்கப் தபற்றவர்கமளொ தகுதியற்றுப் மபொனொர்கள். எனமவ 

நீங்கள் மபொய்ச் ெொடைமயொரங்களில் கொணும் எல்ைொடரயும் திருமண 

விருந்துக்கு அடழத்து வொருங்கள்’ என்றொர். அந்தப் பணியொளர்கள் 

தவளிமய தென்று வழியில் கண்ை நல்மைொர், தீமயொர் யொவடரயும் கூட்டி 

வந்தனர். திருமண மண்ைபம் விருந்தினரொல் நிரம்பியது. 

அரெர் விருந்தினடரப் பொர்க்க வந்த மபொது அங்மக திருமண ஆடை 

அணியொத ஒருவடனக் கண்ைொர். அரெர் அவடனப் பொர்த்து, ‘மதொழொ, 

திருமண ஆடையின்றி எவ்வொறு உள்மள வந்தொய்?’ என்று மகட்ைொர். 

அவமனொ வொயடைத்து நின்றொன். அப்மபொது அரெர் தம் 

பணியொளர்களிைம், ‘அவனுடைய கொடையும் டகடயயும் கட்டிப் 

புறம்மப உள்ள இருளில் தள்ளுங்கள். அங்மக அழுடகயும் 

அங்கைொய்ப்பும் இருக்கும்’ என்றொர். இவ்வொறு அடழப்புப் 

தபற்றவர்கள் பைர், ஆனொல் ததரிந்ததடுக்கப்பட்ைவர்கமளொ சிைர்.” 

 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

அல்ைது குறுகிய வொெகம் 

 

நீங்கள் பபொய்ச் ெொதைபயொரங்களில் கொணும் எல்ைொதரயும் திருமை 

விருந்துக்கு அதைத்து வொருங்கள். 

  



✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    22: 1-10 

 

அக் ோலத்தில் 

இமயசு மீண்டும் தடைடமக் குருக்கடளயும் மக்களின் 

மூப்பர்கடளயும் பொர்த்து உவடமகள் வொயிைொகப் மபசியது: 

“விண்ணரடெப் பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிைைொம்; அரெர் ஒருவர் தம் 

மகனுக்குத் திருமணம் நைத்தினொர். திருமணத்திற்கு அடழப்புப் 

தபற்றவர்கடளக் கூட்டிக்தகொண்டு வருமொறு அவர் தம் பணியொளர்கடள 

அனுப்பினொர். அவர்கமளொ வர விரும்பவில்டை. 

மீண்டும் அவர் மவறு பணியொளர்களிைம், ‘நொன் விருந்து ஏற்பொடு 

தெய்திருக்கிமறன். கொடளகடளயும் தகொழுத்த கன்றுகடளயும் அடித்துச் 

ெடமயல் எல்ைொம் தயொரொயுள்ளது. திருமணத்திற்கு வொருங்கள்’ என 

அடழப்புப் தபற்றவர்களுக்குக் கூறுங்கள் என்று தெொல்லி அனுப்பினொர். 

அடழப்புப் தபற்றவர்கமளொ அடதப் தபொருட்படுத்தவில்டை. ஒருவர் தம் 

வயலுக்குச் தென்றொர்; மவறு ஒருவர் தம் கடைக்குச் தென்றொர். 

மற்றவர்கமளொ அவருடைய பணியொளர்கடளப் பிடித்து இழிவுபடுத்திக் 

தகொடை தெய்தொர்கள். 

அப்தபொழுது அரெர் சினமுற்றுத் தம் படைடய அனுப்பி 

அக்தகொடையொளிகடளக் தகொன்தறொழித்தொர். அவர்களுடைய 

நகரத்டதயும் தீக்கிடரயொக்கினொர்.  

பின்னர் தம் பணியொளர்களிைம், ‘திருமண விருந்து ஏற்பொைொகி 

உள்ளது. அடழக்கப் தபற்றவர்கமளொ தகுதியற்றுப் மபொனொர்கள். எனமவ 

நீங்கள் மபொய்ச் ெொடைமயொரங்களில் கொணும் எல்ைொடரயும் திருமண 

விருந்துக்கு அடழத்து வொருங்கள்’ என்றொர். அந்தப் பணியொளர்கள் 

தவளிமய தென்று வழியில் கண்ை நல்மைொர், தீமயொர் யொவடரயும் கூட்டி 

வந்தனர். திருமண மண்ைபம் விருந்தினரொல் நிரம்பியது. 

 



இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


