
29 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (22-10-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

சைரசுக்கு ஆண்டவர் திருப்ப ொழிவு பைய்துள்ளொர்; பிற இனத்தொசர 

அவர்முன் அடி ணியச் பைய்வொர்.  

இசறவொக்கினர் எைொயொ நூலிலிருந்து வொைகம்     45: 1, 4-6 

சைரசுக்கு ஆண்டவர் திருப்ப ொழிவு பைய்துள்ளொர்; பிற 

இனத்தொசர அவர்முன் அடி ணியச் பைய்வொர். அரைர்கசள அவர்முன் 

ஆற்றல் இழக்கச் பைய்வொர்; ககொட்சட வொயில்கசள அவர்முன் 

பூட்டியிரொது திறந்திருக்கச் பைய்வொர்; அவரது வலக்சகசய உறுதியொகப் 

 ற்றிப் பிடித்துள்ளொர்; அவரிடம் ஆண்டவர் கூறுவது இதுகவ:  

என் ஊழியன் யொக்ககொச  முன்னிட்டும் நொன் 

கதர்ந்துபகொண்ட இஸ்ரகயல் ப ொருட்டும் ப யர் பைொல்லி உன்சன 

அசழத்கதன்; நீ என்சன அறியொதிருந்தும் உனக்குப் ப யரும் புகழும் 

வழங்கிகனன். நொகன ஆண்டவர்; கவறு எவருமில்சல; என்சனயன்றி 

கவறு கடவுள் இல்சல; நீ என்சன அறியொதிருந்தும் உனக்கு வலிசை 

அளித்கதன். கதிரவன் உதிக்கும் திசை பதொடங்கி ைசறயும் திசை வசர 



என்சனயன்றி கவறு எவரும் இல்சல என்று ைக்கள் அறியும் டி இசதச் 

பைய்கிகறன்; நொகன ஆண்டவர்; கவறு எவரும் இல்சல. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப் பாடல்    திபா  96: 1,3. 4-5. 7-8. 9-10ac  (பல்லவி: 7b) 

பல்லவி:  மொட்சிசயயும் ஆற்றசையும் ஆண்டவருக்குச் ைொற்றுங்கள். 

1 ஆண்டவருக்குப் புதியபதொரு  ொடல்  ொடுங்கள்; உலபகங்கும் 

வொழ்கவொகர, ஆண்டவசரப் க ொற்றிப்  ொடுங்கள்; 

 

3 பிற இனத்தொர்க்கு அவரது ைொட்சிசய எடுத்துசரயுங்கள்; அசனத்து 

ைக்களினங்களுக்கும் அவர்தம் வியத்தகு பையல்கசள 

அறிவியுங்கள்.               ல்ைவி….. 

 

 

4 ஆண்டவர் ைொட்சிமிக்கவர்; ப ரிதும் க ொற்றத் தக்கவர்; 

பதய்வங்கள் அசனத்திற்கும் கைலொக அஞ்சுதற்கு உரியவர் அவகர. 

 

5 ைக்களினங்களின் பதய்வங்கள் அசனத்தும் பவறும் சிசலககள; 

ஆண்டவகரொ விண்ணுலசகப்  சடத்தவர்.         ல்ைவி….. 

 

 

 

7 ைக்களினங்களின் குடும் ங்ககள, ஆண்டவருக்குச் ைொற்றுங்கள். 

ைொட்சிசயயும் ஆற்றசலயும் ஆண்டவருக்குச் ைொற்றுங்கள். 

 

8 ஆண்டவரின் ப யருக்குரிய ைொட்சிசய அவருக்குச் ைொற்றுங்கள்; 

உணவுப் சடயல் ஏந்தி அவர்தம் ககொவில் முற்றங்களுக்குள் 

பைல்லுங்கள்.              ல்ைவி….. 

  

 

9  தூய ககொலத்துடன் ஆண்டவசர வழி டுங்கள்; உலபகங்கும் 

வொழ்கவொகர, அவர் திருமுன் நடுங்குங்கள். 



  

10ac கவற்றினத்தொரிசடகய கூறுங்கள்; ‘ஆண்டவகர ஆட்சி 

பைய்கின்றொர்; பூவுலகு உறுதியொக நிசலநிறுத்தப் ட்டுள்ளது; அது 

அசைவுறொது; அவர் ைக்களினங்கசள நீதி வழுவொது தீர்ப்பிடுவொர். 

 

                  ல்ைவி….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

உங்கள் நம்பிக்சகசயயும், அன்பினொல் உந்தப் ட்ட உங்கள் 

உசைப்ச யும், உங்கள் மனவுறுதிசயயும் நிசனவுகூருகிறறொம்.  

திருத்தூதர் பவுல் பதைறைொனிக்கருக்கு எழுதிய முதல்  திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்          1: 1-5a 

 

தந்சதயொம் கடவுகளொடும் ஆண்டவரொம் இகயசு கிறிஸ்துகவொடும் 

இசணந்து வொழ்கின்ற பதைகலொனிக்க ைச க்கு,  வுலும் சில்வொனும் 

திபைொத்கதயுவும் எழுதுவது; உங்களுக்கு அருளும் அசைதியும் 

உரித்தொகுக!  

நொங்கள் இசறவனிடம் கவண்டும்ப ொழுது இசடவிடொது 

உங்கசள நிசனத்து உங்கள் அசனவருக்கொகவும் என்றும் கடவுளுக்கு 

நன்றி கூறுகிகறொம்.பையலில் பவளிப் ட்ட உங்கள் நம்பிக்சகசயயும், 

அன்பினொல் உந்தப் ட்ட உங்கள் உசழப்ச யும், ஆண்டவர் இகயசு 

கிறிஸ்துசவ எதிர்கநொக்கி இருப் தொல் நீங்கள் ப ற்றுள்ள உங்கள் 

ைனவுறுதிசயயும் நம் தந்சதயொம் கடவுள்முன் நிசனவுகூறுகிகறொம். 

கடவுளின் அன்புக்குரிய ைககொதர ைககொதரிககள! நீங்கள் கதர்ந்து 

பகொள்ளப் ட்டவர்கள் என் து எங்களுக்குத் பதரியும். ஏபனனில் நொங்கள் 

நற்பைய்திசய உங்களுக்கு பவறும் பைொல்லளவிலன்றி, தூய ஆவி தரும் 

வல்லசைகயொடும் மிகுந்த உள்ள உறுதிகயொடும் பகொண்டுவந்கதொம்.  

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    பிலி 2: 15-16 கொண்க 

அல்றைலூயொ, அல்றைலூயொ! வொழ்வின் வொர்த்சதசயப் 

 ற்றிக்பகொள்ளுங்கள். உைகில் ஒளிரும் சுடர்களொகத் துைங்குவீர்கள். 

அல்றைலூயொ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

சீைருக்கு உரியவற்சறச் சீைருக்கும் கடவுளுக்கு உரியவற்சறக் கடவுளுக்கும் 

பகொடுங்கள்.  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    22: 15-21 

 

அக்காலத்தில் 

 ரிகையர்கள் க ொய் எப் டி இகயசுசவப் க ச்சில் சிக்க 

சவக்கலொபைனச் சூழ்ச்சி பைய்தொர்கள். தங்கள் சீடசர ஏகரொதியருடன் 

அவரிடம் அனுப்பி, “க ொதககர, நீர் உண்சையுள்ளவர்; எவசரயும் 

ப ொருட் டுத்தொைல் கடவுளின் பநறிசய உண்சைக்ககற் க் கற்பிப் வர்; 

ஆள்  ொர்த்துச் பையல் டொதவர் என் து எங்களுக்குத் பதரியும். சீைருக்கு 

வரி பைலுத்துவது முசறயொ? இல்சலயொ? நீர் என்ன நிசனக்கிறீர் என 

எங்களுக்குச் பைொல்லும்” என்று அவர்கள் ககட்டொர்கள். 

இகயசு அவர்களுசடய தீய கநொக்கத்சத அறிந்து பகொண்டு,  

“பவளிகவடக்கொரகர, ஏன் என்சனச் கைொதிக்கிறீர்கள்? வரி 

பகொடுப் தற்கொன நொணயம் ஒன்சற எனக்குக் கொட்டுங்கள்” 

 என்றொர். அவர்கள் ஒரு பதனொரியத்சத அவரிடம் பகொண்டு வந்தொர்கள். 

இகயசு அவர்களிடம், “இதில் ப ொறிக்கப் ட்டுள்ள உருவமும் 

எழுத்தும் யொருசடயசவ?”என்று ககட்டொர். அவர்கள், “சீைருசடயசவ” 

என்றொர்கள்.  

அதற்கு அவர், “ஆககவ சீைருக்கு உரியவற்சற சீைருக்கும் 

கடவுளுக்கு உரியவற்சறக் கடவுளுக்கும் பகொடுங்கள்” என்று 

அவர்களிடம் கூறினொர். 



 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 


