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 ஞாயிறு (03-09-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரின் வாக்கு என்னை பழிச்ச ால்லுக்கும் நனைப்புக்கும் 

ஆளாக்கியது .  

இனைவாக்கிைர்  எரேமியா  நூலிலிருந்து  வா ைம்   20: 7-9 

ஆண்டவரே! நீர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்; நானும் ஏமாந்து 

ர ாரைன்; நீர் என்னைவிட வல்லனமயுனடயவர்; என்ரமல் வவற்றி 

வைாண்டுவிட்டீர்; நான் நாள் முழுவதும் நனைப்புக்கு ஆளாரைன். 

எல்லாரும் என்னை ஏளைம் வெய்கின்றார்ைள். நான் ர சும்ர ாவெல்லாம் 

“வன்முனற அழிவு” என்ரற ைத்ெ ரவண்டியுள்ளது; ஆண்டவரின் வாக்கு 

என்னை நாள் முழுதும்  ழிச்வொல்லுக்கும் நனைப்புக்கும் ஆளாக்கியது. 

“அவர் வ யனேச் வொல்லமாட்ரடன்; அவர் வ யோல் இனிப் 

ர ெவும் மாட்ரடன்” என்ர ைாகில், உம் வொல் என் இெயத்தில் 

 ற்றிவயரியும் தீர ால இருக்கின்றது. அது என் எலும்புைளுக்குள் 

அனடப் ட்டுக் கிடக்கின்றது. அெனை அடக்கினவத்துச் ரொர்ந்து 

ர ாரைன்; இனி என்ைால் வ ாறுத்துக்வைாள்ள முடியாது. 

 

 இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



 

பதிலுறரப் பாடல்     திபா  63: 1. 2-3. 4-5. 7-8 (பல்லவி 1b) 

பல்லவி:  ைடவுரள!  என்   உயிர்  உம்மீது  தாைம்  சைாண்டுள்ளது. 

1 ைடவுரள! நீரே என் இனறவன்! உம்னமரய நான் 

நாடுகின்ரறன்; என் உயிர் உம்மீது ொைம் வைாண்டுள்ளது; 
நீரின்றி வறண்ட ெரிசு நிலம் ர ால என் உடல் உமக்ைாை 

ஏங்குகின்றது.       பல்லவி….. 

  

2 உம் ஆற்றனலயும் மாட்சினயயும் ைாண வினைந்து உம் 

தூயைம் வந்து உம்னம ரநாக்குகின்ரறன். 

3 ஏவைனில், உமது ர ேன்பு உயிரினும் ரமலாைது; என் 

இெழ்ைள் உம்னமப் புைழ்கின்றை.   பல்லவி….. 

 

  

4 என் வாழ்க்னை முழுவதும் இவ்வண்ணரம உம்னமப் 

ர ாற்றுரவன்; னைகூப்பி உமது வ யனே ஏத்துரவன். 

5 அறுசுனவ விருந்தில் நினறவனடவதுர ால என் உயிர் 

நினறவனடயும்; என் வாய் மகிழ்ச்சிமிகு இெழ்ைளால் 

உம்னமப் ர ாற்றும்.     பல்லவி….. 

 

7 ஏவைனில், நீர் எைக்குத் துனணயாய் இருந்தீர்; உம் 

இறக்னைைளின் நிைலில் மகிழ்ந்து  ாடுகின்ரறன். 

 8 நான் உம்னம உறுதியாைப்  ற்றிக் வைாண்ரடன்; உமது |

 வலக்னை என்னை இறுைப் பிடித்துள்ளது. பல்லவி….. 



 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

தூய, உயிருள்ள பலியாை உங்ைனளப் பனடயுங்ைள்.  

திருத்தூதர் பவுல் உரராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           12: 1-2 

சககோதரர் சககோதரிககே, 

ைடவுளுனடய இேக்ைத்னெ முன்னிட்டு உங்ைனள ரவண்டுகிரறன்; 

ைடவுளுக்கு உைந்ெ, தூய, உயிருள்ள  லியாை உங்ைனளப்  னடயுங்ைள். 

இதுரவ நீங்ைள் வெய்யும் உள்ளார்ந்ெ வழி ாடு. இந்ெ உலைத்தின் 

ர ாக்கின் டி ஒழுைாதீர்ைள். மாறாை, உங்ைள் உள்ளம் புதுப்பிக்ைப் வ ற்று 

மாற்றம் அனடவொை! அப்ர ாது ைடவுளின் திருவுளம் எது எைத் ரெர்ந்து 

வெளிவீர்ைள். எது நல்லது, எது உைந்ெது, எது நினறவாைது என் தும் 

உங்ைளுக்குத் வெளிவாைத் வெரியும். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    எரப 1: 18 ைாண்ை 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! ைடவுளுனடய அனைப்பு உங்ைளுக்கு 

எத்தனைய எதிர்ரநாக்னைத் தந்துள்ளது என்று நீங்ைள் அறியுமாறு உங்ைள் 

அைக்ைண்ைள் ஒளியூட்டப் சபறுவைவாை! அல்ரலலூயா. 

 

 

 

 

 

 

 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

 

என்னைப் பின்பற்ை விரும்பும் எவரும் தன்ைலம் துைந்து, என்னைப் 

பின்பற்ைட்டும்.  

  

✠ மத்ரதயு  எழுதிய  நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்    16: 21-27 

 

அக்கோலத்தில்  

இரயசு ொம் எருெரலமுக்குப் ர ாய் மூப் ர்ைள், ெனலனமக் 

குருக்ைள், மனறநூல் அறிஞர்ைள் ஆகிரயாோல்  லவாறு துன் ப் டவும் 

வைானல வெய்யப் டவும் மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப் ப் டவும் 

ரவண்டும் என் னெத் ெம் சீடருக்கு அந்ரநேம் முெல் எடுத்துனேக்ைத் 

வொடங்கிைார். 

ர துரு அவனேத் ெனிரய அனைத்துக் ைடிந்துவைாண்டு,                            

“ஆண்டவரே, இது ரவண்டாம். இப் டி உமக்கு நடக்ைரவ கூடாது” 

என்றார். ஆைால் இரயசு ர துருனவத் திரும்பிப்  ார்த்து, “என் ைண்முன் 

நில்லாரெ ொத்ொரை, நீ எைக்குத் ெனடயாய் இருக்கிறாய்; ஏவைனில் நீ 

ைடவுளுக்கு ஏற்றனவ  ற்றி எண்ணாமல் மனிெருக்கு ஏற்றனவ  ற்றிரய 

எண்ணுகிறாய்”என்றார். 

பின்பு இரயசு ெம் சீடனேப்  ார்த்து, “என்னைப் பின் ற்ற 

விரும்பும் எவரும் ென்ைலம் துறந்து ெம் சிலுனவனயத் தூக்கிக்வைாண்டு 

என்னைப் பின் ற்றட்டும். ஏவைனில் ெம் உயினேக் ைாத்துக் வைாள்ள 

விரும்பும் எவரும் அனெ இைந்துவிடுவர். மாறாை என்வ ாருட்டுத் 

ெம்னமரய அழித்துக் வைாள்கிற எவரும் வாழ்வனடவார். மனிெர் உலைம் 

முழுவனெயும் ஆொயமாக்கிக்வைாண்டாலும் ெம் வாழ்னவரய 

இைப் ாவேனில் அவருக்குக் கினடக்கும்  யன் என்ை? அவர் ெம் 

வாழ்வுக்கு ஈடாை எனெக் வைாடுப் ார்? 



மானிடமைன் ெம் ெந்னெயின் மாட்சிரயாடு ெம் வாைதூெர்ைளுடன் 

வேப்ர ாகிறார்; அப்வ ாழுது ஒவ்வவாருவருக்கும் அவேவர் 

வெயலுக்ரைற் க் னைம்மாறு அளிப் ார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


