
 

7 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு  

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

உன்மீது நீ அன்புகூர்வதுப ால், உனக்கு அடுத்திருப் வர்மீதும் 

அன்புகூர்வாயாக!  

பேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம்      19: 1-2, 17-18  

ஆண்டவர் ம ோமேயிடம் கூறியது : 

“நீ இஸ்ரமயல்  க்களிடம் கூறமவண்டியது :தூமயோரோய் இருங்கள் .

ஏனெனில் உங்கள் கடவுளும் ஆண்டவரு ோகிய நோன் தூயவர் !உன் 

ேமகோதரரர உன் உள்ளத்தில் பரகக்கோமத !உெக்கு அடுத்தவர் போவம் 

னேய்யோதபடி அவரரக் கடிந்துனகோள் .பழிக்குப் பழினயெ உன் 

இெத்தோர்ம ல் கோழ்ப்புக் னகோள்ளோமத .உன்மீது நீ அன்புகூர்வதுமபோல் 

உெக்கு அடுத்திருப்பவர்  மீதும் அன்பு கூர்வோயோக  !நோன் ஆண்டவர்! ”  

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



 திலுறரப்  ாடல்   தி ா 103: 1-2. 3-4. 8,10. 12-13 ( ல்ேவி :8a) 

 ல்ேவி :  ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் னகோண்டவர்.  

1 என் உயிமர  !ஆண்டவரரப் மபோற்றிடு !என் முழு உளம  !

அவரது திருப்னபயரர ஏத்திடு! 

2 என் உயிமர  !ஆண்டவரரப் மபோற்றிடு !அவருரடய கனிவோெ 

னேயல்கள் அரெத்ரதயும்  றவோமத !    ல்ேவி….. 

 

3 அவர் உன் குற்றங்கரளனயல்லோம்  ன்னிக்கின்றோர்; உன் 

மநோய்கரளனயல்லோம் குண ோக்குகின்றோர். 

4 அவர் உன் உயிரரப் படுகுழியினின்று மீட்கின்றோர்; அவர் 

உெக்குப் மபரன்ரபயும் இரக்கத்ரதயும்  ணிமுடியோகச் 

சூட்டுகின்றோர் .       ல்ேவி… 

8 ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் னகோண்டவர்; நீடிய 

னபோறுர யும் மபரன்பும் உள்ளவர். 

10 அவர் நம் போவங்களுக்கு ஏற்ப நம்ர  நடத்துவதில்ரல; நம் 

குற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்ர த் தண்டிப்பதில்ரல . ல்ேவி… 

12 ம ற்கினின்று கிழக்கு எத்துரணத் னதோரலவில் உள்ளமதோ, 

அத்துரணத் னதோரலவிற்கு நம் குற்றங்கரள நம்மிடமிருந்து 

அவர் அகற்றுகின்றோர். 

13 தந்ரத தம் பிள்ரளகள்மீது இரக்கம் கோட்டுவதுமபோல் 

ஆண்டவர் த க்கு அஞ்சுமவோர்மீது இரங்குகிறோர் . ல்ேவி….  

 

இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள்; கிறிஸ்து கடவுளுக்கு உரியவர்.  

திருத்தூதர்  வுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்           3: 16-23 



ேமகோதரர் ேமகோதரிகமள,  

நீங்கள் கடவுளுரடய மகோவில் என்றும் கடவுளின் ஆவியோர் 

உங்களில் குடியிருக்கிறோர் என்றும் உங்களுக்குத் னதரியோதோ? ஒருவர் 

கடவுளின் மகோவிரல அழித்தோல் கடவுள் அவரர அழித்துவிடுவோர் .

ஏனெனில் கடவுளின் மகோவில் தூயது; நீங்கமள அக்மகோவில்  .எவரும் 

தம்ர த்தோம  ஏ ோற்றிக்னகோள்ள மவண்டோம் .  

இவ்வுலகில் தங்கரள ஞோனிகள் என்று கருதிக்னகோள்மவோர் 

தோங்கமள  ரடயரோகட்டும்  .அப்மபோது அவர்கள் ஞோனிகள் ஆவோர்கள் .

இவ்வுலக ஞோெம் கடவுள் முன்  டர யோய் உள்ளது .ஏனெனில் 

 ரறநூலில் எழுதியுள்ளவோறு, ``ஞோனிகரளக் கடவுள் அவர்களது 

சூழ்ச்சியில் சிக்க ரவப்போர்.'' ம லும் ``ஞோனிகளின் எண்ணங்கள் 

வீணோெரவ எெ ஆண்டவர் அறிவோர்.''  

எெமவ  னிதரரக் குறித்து யோரும் னபருர  போரோட்டலோகோது  .பவுல் , 

அப்னபோல்மலோ, மகபோ ஆகிய அரெவரும் உங்களுக்கு உரியவர்கமள .

அவ்வோமற உலகம், வோழ்வு, ேோவு, நிகழ்கோலம், எதிர்கோலம் இரவ 

அரெத்தும் உங்களுக்கு உரியரவகமள  .ஆெோல் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு 

உரியவர்கள்; கிறிஸ்து கடவுளுக்கு உரியவர்.  

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி      1 பயாவா 2: 5  

அல்பேலூயா, அல்பேலூயா  !கிறிஸ்துவின் வார்த்றதறயக் 

கறடப்பிடிப்ப ாரிடம் கடவுளின் அன்பு உண்றமயாகபவ 

நிறைவறடகிைது .அல்பேலூயா.   



நற்கசய்தி வாசகம் 

உங்கள்  றகவரிடமும் அன்புகூருங்கள். 

✠ மத்பதயு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    5: 38-48  

அக்கோலத்தில்  

இமயசு தம் சீடரர மநோக்கிக் கூறியது :`` `கண்ணுக்குக் கண்', `பல்லுக்குப் 

பல்' என்று கூறப்பட்டிருப்பரதக் மகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்  .ஆெோல் 

நோன் உங்களுக்குச் னேோல்கிமறன் :தீர  னேய்பவரர எதிர்க்க மவண்டோம் .

 ோறோக, உங்கரள வலக் கன்ெத்தில் அரறபவருக்கு  று கன்ெத்ரதயும் 

திருப்பிக் கோட்டுங்கள்  .ஒருவர் உங்களுக்கு எதிரோக வழக்குத் னதோடுத்து , 

உங்கள் அங்கிரய எடுத்துக்னகோள்ள விரும்பிெோல் உங்கள் 

ம லுரடரயயும் அவர் எடுத்துக்னகோள்ள விட்டுவிடுங்கள்  .எ வரோவது 

உங்கரள ஒரு கல் னதோரல வரக் கட்டோயப்படுத்திெோல் அவமரோடு இரு 

கல் னதோரல னேல்லுங்கள்  .உங்களிடம் மகட்கிறவருக்குக் னகோடுங்கள் ; 

கடன் வோங்க விரும்புகிறவருக்கு முகம் மகோணோதீர்கள் . 

`உெக்கு அடுத்திருப்பவரிடம் அன்பு கூர்வோயோக', `பரகவரிடம் 

னவறுப்புக் னகோள்வோயோக' எெக் கூறியிருப்பரதக் மகட்டிருக்கிறீர்கள் .

ஆெோல் நோன் உங்களுக்குச் னேோல்கிமறன் :உங்கள் பரகவரிடமும் அன்பு 

கூருங்கள்; உங்கரளத் துன்புறுத்துமவோருக்கோக இரறவனிடம் 

மவண்டுங்கள்  .இப்படிச் னேய்வதோல் நீங்கள் உங்கள் விண்ணகத் 

தந்ரதயின்  க்கள் ஆவீர்கள் .ஏனெனில் அவர் நல்மலோர் ம லும் தீமயோர் 

ம லும் தம் கதிரவரெ உதித்னதழச் னேய்கிறோர்  .மநர்ர யுள்மளோர் 

ம லும் மநர்ர யற்மறோர் ம லும்  ரழ னபய்யச் னேய்கிறோர். 

உங்களிடத்தில் அன்பு னேலுத்துமவோரிடம  நீங்கள் அன்பு 

னேலுத்துவீர்களோெோல் உங்களுக்கு என்ெ ரகம் ோறு கிரடக்கும்? வரி 

தண்டுமவோரும் இவ்வோறு னேய்வதில்ரலயோ? நீங்கள் உங்கள் ேமகோதரர் 

ேமகோதரிகளுக்கு  ட்டும் வோழ்த்துக் கூறுவீர்களோெோல் நீங்கள் 

 ற்றவருக்கும் ம லோகச் னேய்துவிடுவனதன்ெ? பிற இெத்தவரும் 



இவ்வோறு னேய்வதில்ரலயோ? ஆதலோல், உங்கள் விண்ணகத் தந்ரத 

நிரறவுள்ளவரோய் இருப்பதுமபோல நீங்களும் நிரறவுள்ளவர்களோய் 

இருங்கள்.''  

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.  

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 

 


