
25 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (24-09-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல.   

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்    55: 6-9 

 

ஆண்டவரைக் காண்பதற்கு வாய்ப்புள்ளபபாபத அவரைத் 

பதடுங்கள்; அவர் அண்ரையில் இருக்கும்பபாபத அவரை ப ாக்கி 

ைன்றாடுங்கள். ககாடியவர் தம் வழிமுரறரயயும், தீயவர் தம் 

எண்ணங்கரளயும் விட்டுவிடுவார்களாக; அவர்கள் ஆண்டவரிடம் 

திரும்பி வைட்டும்; அவர் அவர்களுக்கு இைக்கம் காட்டுவார்; அவர்கள்  ம் 

கடவுளிடம் வைட்டும்; ஏகெனில் ைன்னிப்பதில் அவர் தாைாள ைெத்திெர். 

என் எண்ணங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் அல்ல, உங்கள் 

வழிமுரறகள் என் வழிமுரறகள் அல்ல, என்கிறார் ஆண்டவர். 

ைண்ணுலகத்திலிருந்து விண்ணுலகம் மிக உயர்ந்து இருப்பதுபபால 

உங்கள் வழிமுரறகரளவிட என் வழிமுரறகளும், உங்கள் 

எண்ணங்கரளவிட என் எண்ணங்களும் மிக உயர்ந்திருக்கின்றெ. 

 இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 
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பதிலுறரப் பாடல்    திபா  145: 2-3. 8-9. 17-18 (பல்லவி 18ab) 

பல்லவி:  தம்றை ந ாக்கி ைன்ைாடும் யாவருக்கும்; ஆண்டவர் 

அண்றையில் இருக்கிைார். 

2  ாள்பதாறும் உம்ரைப் பபாற்றுபவன்; உைது கபயரை என்றும் 

எப்கபாழுதும் புகழ்பவன். 

3 ஆண்டவர் ைாண்புமிக்கவர்; கபரிதும் பபாற்றுதலுக்கும் உரியவர்; 

அவைது ைாண்பு  ம் அறிவுக்கு எட்டாதது.  பல்லவி….. 

 

8 ஆண்டவர் இைக்கமும் கனிவும் உரடயவர்; எளிதில் சிெம் 

ககாள்ளாதவர்; பபைன்பு ககாண்டவர். 

9 ஆண்டவர் எல்லாருக்கும்  ன்ரை கெய்பவர்; தாம் உண்டாக்கிய 

அரெத்தின்மீதும் இைக்கம் காட்டுபவர்.   பல்லவி….. 

 

17 ஆண்டவர் தாம் கெய்யும் அரெத்திலும் நீதியுரடயவர்; அவர்தம் 

கெயல்கள் யாவும் இைக்கச் கெயல்கபள. 

18 தம்ரை ப ாக்கி ைன்றாடும் யாவருக்கும், உண்ரையாய்த் தம்ரை 

ப ாக்கி ைன்றாடும் யாவருக்கும், ஆண்டவர் அண்ரையில் 

இருக்கிறார்.      பல்லவி….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

 ான் வாழ்ந்தால் அது கிறிஸ்துவுக்காகநவ.   

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

          1: 20c-24, 27a 

ெபகாதைர்  ெபகாதரிகபள, 

வாழ்விலும் ொவிலும் முழுத்துணிவுடன் கிறிஸ்துரவ என் 

உடலால் கபருரைப் படுத்துபவன். இதுபவ என் பபைாவல், இதுபவ என் 

எதிர்ப ாக்கு. ஏகெனில்  ான் வாழ்ந்தால் அது கிறிஸ்துவுக்காகபவ;  ான் 

இறந்தால் அது எெக்கு ஆதாயபை. எனினும்  ான் கதாடர்ந்து வாழ்ந்தால் 

பயனுள்ள பணி கெய்ய முடியும். எெபவ  ான் எரதத் 

பதர்ந்துககாள்வகதெ எெக்குத் கதரியவில்ரல. 

இந்த இைண்டுக்குமிரடபய ஒரு இழுபறி நிரலயில் உள்பளன். 

உயிர் நீத்துக் கிறிஸ்துபவாடு இருக்க பவண்டும் என்னும் ஆவல் ஒரு புறம். 

— இதுபவ மிகச் சிறந்தது. — ஆொல், இன்னும் வாழபவண்டும் என்பது 

ைற்கறாரு புறம். — இது உங்கள் கபாருட்டு மிகத் பதரவயாய் 

இருக்கின்றது. 

ஒன்ரறைட்டும் ைறந்துவிடாதீர்கள்; கிறிஸ்துவின்  ற்கெய்திக்கு 

ஏற்றவாறு  டந்துககாள்ளுங்கள். 

 

ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    திப. 16: 14b 

அல்நலலூயா, அல்நலலூயா! உம் திருைகனின் சசாற்கறை எங்கள் 

ைனத்தில் இருதும்படி ஆண்டவநே, எங்கள் இதயத்றதத் திைந்தருளும். 

அல்நலலூயா. 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

 

 ான்  ல்லவனாய் இருப்பதால் உைக்குப் சபாைாறையா?  

  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    20: 1-16a 

 

அக்காலத்தில்  

இயேசு தம் சீடருக்குக் கூறிே உவமை “விண்ணைரெப் பின்வரும் 

நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம்; நிலக்கிழார் ஒருவர் தம் பவரலயாள்கரள 

பவரலக்கு அைர்த்த விடியற்காரலயில் கவளிபய கென்றார். அவர் 

 ாகளான்றுக்கு ஒரு கதொரியம் கூலி எெ பவரலயாள்களுடன் 

ஒத்துக்ககாண்டு அவர்கரளத் தம் திைாட்ரெத் பதாட்டத்துக்கு 

அனுப்பிொர். ஏறக்குரறய காரல ஒன்பது ைணிக்கு அவர் கவளிபய 

கென்ற கபாழுது ெந்ரத கவளியில் பவறுசிலர் பவரலயின்றி நிற்பரதக் 

கண்டார். அவர்களிடம், ‘நீங்களும் என் திைாட்ரெத் பதாட்டத்துக்குப் 

பபாங்கள்; ப ர்ரையாெ கூலிரய உங்களுக்குக் ககாடுப்பபன்’ என்றார். 

அவர்களும் கென்றார்கள். மீண்டும் ஏறக்குரறய பன்னிைண்டு ைணிக்கும் 

பிற்பகல் மூன்று ைணிக்கும் கவளிபய கென்று அப்படிபய கெய்தார். 

ஏறக்குரறய ஐந்து ைணிக்கும் கவளிபய கென்று பவறு சிலர் 

நிற்பரதக் கண்டார். அவர்களிடம், ‘ ாள் முழுவதும் பவரல கெய்யாைல் 

ஏன் இங்பக நின்று ககாண்டிருக்கிறீர்கள்?’ என்று பகட்டார். அவர்கள் 

அவரைப் பார்த்து, ‘எங்கரள எவரும் பவரலக்கு அைர்த்தவில்ரல’ 

என்றார்கள்.  

அவர் அவர்களிடம், ‘நீங்களும் என் திைாட்ரெத் பதாட்டத்துக்குப் 

பபாங்கள்’ என்றார். ைாரலயாெதும் திைாட்ரெத் பதாட்ட உரிரையாளர் 

தம் பைற்பார்ரவயாளரிடம், ‘பவரலயாள்கரள அரழத்துக் கரடசியில் 

வந்தவர் கதாடங்கி முதலில் வந்தவர்வரை அவர்களுக்குரிய கூலி 

ககாடும்’ என்றார். எெபவ ஐந்து ைணியளவில் வந்தவர்கள் ஒரு 

கதொரியம் வீதம் கபற்றுக் ககாண்டெர். அப்பபாது முதலில் வந்தவர்கள் 



தங்களுக்கு மிகுதியாகக் கிரடக்கும் என்று எண்ணிொர்கள். ஆொல் 

அவர்களும் ஒரு கதொரியம் வீதம்தான் கபற்றார்கள். 

அவர்கள் அரதப் கபற்றுக் ககாண்டபபாது அந்நிலக்கிழாருக்கு 

எதிைாக முணுமுணுத்து, ‘கரடசியில் வந்த இவர்கள் ஒரு ைணி ப ைபை 

பவரல கெய்தார்கள். பகல் முழுவதும் பவரலப் பளுரவயும் கடும் 

கவயிரலயும் தாங்கிய எங்கபளாடு இவர்கரளயும் இரணயாக்கி 

விட்டீபை’ என்றார்கள். அவபைா அவர்களுள் ஒருவரைப் பார்த்து, 

‘பதாழபை,  ான் உைக்கு அநியாயம் கெய்யவில்ரல. நீர் என்னிடம் ஒரு 

கதொரியம் கூலிக்கு ஒத்துக் ககாள்ளவில்ரலயா? உைக்குரியரதப் 

கபற்றுக் ககாண்டு பபாய்விடும். உைக்குக் ககாடுத்தபடிபய கரடசியில் 

வந்த இவருக்கும் ககாடுப்பது என் விருப்பம். எெக்குரியரத  ான் என் 

விருப்பப்படி ககாடுக்கக் கூடாதா? அல்லது  ான்  ல்லவொய் 

இருப்பதால் உைக்குப் கபாறாரையா?’ என்றார். 

இவ்வாறு கரடசியாபொர் முதன்ரையாவர். முதன்ரையாபொர் 

கரடசியாவர்” என்று இபயசு கூறிொர். 

 

கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ் 


