
31 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (05-11-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

நெறிதவறி ெடந்தீர்கள், உங்கள் ப ோதனையோல்  லனை இடறிவிழச் 

நெய்தீர்கள்.  

இனைவோக்கிைர் மலோக்கி நூலிலிருந்து வோெகம்  1: 14b-2: 1-2,8-10 

“நானே மானேந்தர்,” என்கிறார் படைகளின் ஆண்ைேர். “இப்பபாழுது, 

குருக்கனே! உங்களுக்கு நான் தரும் கட்ைடே இதுனே: என் பபயருக்கு 

மாட்சி அளிக்கனேண்டும் என்படத உங்கள் இதயத்தில் பதித்துக் 

பகாள்ளுங்கள். எேக்கு நீங்கள் பெவிபகாடுக்காவிடில் உங்கள்னமல் 

ொபத்டத அனுப்புனேன். உங்களுக்குரிய நல்லாசிகடேச் ொபமாக 

மாற்றுனேன். ஆம், இக்கட்ைடேக்கு உங்கள் இதயத்தில் 

இைமளிக்காததால் ஏற்கேனே அேற்டறச் ொபமாக மாற்றிவிட்னைன்” 

என்று படைகளின் ஆண்ைேர் பொல்கிறார். 

நீங்கனோ பநறி தேறி நைந்தீர்கள். உங்கள் னபாதடேயால் பலடை 

இைறி விழச்பெய்தீர்கள். னலவினயாடு நான் பெய்த உைன்படிக்டகடயப் 

பாழாக்கிவிட்டீர்கள்.” என்று பொல்கிறார் படைகளின் ஆண்ைேர்.                   

“ஆதலால் நானும் உங்கடே மக்கள் அடேேர் முன்னிடலயிலும் 

இழிவுக்கும் தாழ்வுக்கும் ஆோக்குனேன்; ஏபேனில், நீங்கள் என் 



ேழிகடேப் பின்பற்றி ஒழுகவில்டல; உங்கள் னபாதடேயில் 

ஓைேஞ்ெடே காட்டினீர்கள்.” 

நம் அடேேர்க்கும் தந்டத ஒருேைன்னறா? நம்டமப் படைத்தேர் 

ஒனை கைவுேன்னறா? பின்ேர் ஏன் நாம் ஒருேருக்பகாருேர் நம்பிக்டகத் 

துனைாகம் பெய்கின்னறாம்? நம் மூதாடதயரின் உைன்படிக்டகடய ஏன் 

கேங்கப்படுத்துகினறாம்? 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

பதிலுறரப் பாடல்        திபா  131: 1.2.3. 

 

பல்லவி:  என் நெஞ்ெம் அனமதிந ை உம் திருமுன் னவத்துக் 

கோத்தருளும். 

1 ஆண்ைேனை! என் உள்ேத்தில் இறுமாப்பு இல்டல; என் 

பார்டேயில் பெருக்கு இல்டல; எேக்கு மிஞ்சிே அரிய, பபரிய, 

பெயல்களில் நான் ஈடுபடுேதில்டல.             ல்லவி….. 

  

2 மாறாக, என் பநஞ்ெம் நிடறவும் அடமதியும் பகாண்டுள்ேது; 

தாய்மடி தேழும் குழந்டதபயே என் பநஞ்ெம் என்ேகத்னத 

அடமதியாயுள்ேது.               ல்லவி….. 

 

3 இஸ்ைனயனல! இப்னபாதும் எப்னபாதும் ஆண்ைேடைனய நம்பியிரு! 

                    ல்லவி….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 



 

கடவுளுனடய ெற்நெய்தினய மட்டுமின்றி, எங்கனைபய உங்களுக்குக் 

நகோடுத்துவிட ஆவலோய் இருந்பதோம்.  

 

திருத்தூதர் பவுல் நதெபலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல்   திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          2: 7b-9,13 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே,  

நாங்கள் உங்களிடைனய இருந்தபபாழுது, தாய் தன் குழந்டதகடேப் 

னபணி ேேர்ப்பதுனபால், கனிவுைன் நைந்து பகாண்னைாம். இவ்ோறு 

உங்கள்மீது ஏக்கமுள்ேேர்கோய், கைவுளுடைய நற்பெய்திடய 

மட்டுமன்றி, எங்கடேனய உங்களுக்குக் பகாடுத்துவிை ஆேலாய் 

இருந்னதாம்; ஏபேனில் நீங்கள் எங்கள் அன்புக்குரியேர்கள் 

ஆகிவிட்டீர்கள். அன்பர்கனே! நாங்கள் எவ்ோறு பாடுபட்டு 

உடழத்னதாம் என்படத நிடேத்துப் பாருங்கள். உங்களுள் எேருக்கும் 

சுடமயாய் இைாதபடி, எங்கள் பிடழப்புக்காக இைாப் பகலாய் னேடல 

பெய்துபகாண்னை, கைவுளுடைய நற்பெய்திடய உங்களுக்குப் 

படறொற்றினோம்.  

கைவுளின் ோர்த்டதடய நீங்கள் எங்களிைமிருந்து னகட்ைனபாது 

அடத மனித ோர்த்டதயாக அல்ல, கைவுளின் ோர்த்டதயாகனே ஏற்றுக் 

பகாண்டீர்கள். இதற்காக நாங்கள் கைவுளுக்கு இடைவிைாது நன்றி 

கூறுகினறாம். உண்டமயாகனே அது கைவுளுடைய ோர்த்டததான்; 

அதுனே நம்பிக்டக பகாண்ை உங்களில் பெயலாற்றுகிறது. 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    மத் 23: 9b, 10b 



அல்பலலூயோ, அல்பலலூயோ! உங்கள் தந்னத ஒருவபை. அவர் 

விண்ணகத்தில் இருக்கிைோர். கிறிஸ்து ஒருவபை உங்கள் ஆசிரியர். 

அல்பலலூயோ. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

அவர்கள் நெோல்வோர்கள்; நெயலில் கோட்டமோட்டோர்கள்.  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    23: 1-12 

அக் ோலத்தில் இனயசு மக்கள் கூட்ைத்டதயும் தம் சீைடையும் 

பார்த்துக் கூறியது:“மடறநூல் அறிஞரும் பரினெயரும் னமானெயின் 

அதிகாைத்டதக் பகாண்டிருக்கின்றேர். ஆகனே அேர்கள் என்பேன்ே 

பெய்யும்படி உங்களிைம் கூறுகிறார்கனோ அேற்டறபயல்லாம் 

கடைப்பிடித்து நைந்து ோருங்கள். ஆோல் அேர்கள் பெய்ேதுனபால 

நீங்கள் பெய்யாதீர்கள். ஏபேனில் அேர்கள் பொல்ோர்கள்; பெயலில் 

காட்ை மாட்ைார்கள். சுமத்தற்கரிய பளுோே சுடமகடேக் கட்டி மக்களின் 

னதாளில் அேர்கள் டேக்கிறார்கள்; ஆோல் அேர்கள் தங்கள் விைலால் 

பதாட்டு அடெக்கக் கூை முன்ேைமாட்ைார்கள். தாங்கள் பெய்ேபதல்லாம் 

மக்கள் பார்க்க னேண்டும் என்னற அேர்கள் பெய்கிறார்கள்; தங்கள் 

மடறநூல் ோெகப் பட்டைகடே அகலமாக்குகிறார்கள்; அங்கியின் 

குஞ்ெங்கடேப் பபரிதாக்குகிறார்கள். விருந்துகளில் முதன்டமயாே 

இைங்கடேயும் பதாழுடகக் கூைங்களில் முதன்டமயாே 

இருக்டககடேயும் விரும்புகின்றார்கள்; ெந்டதபேளிகளில் மக்கள் 

தங்களுக்கு ேணக்கம் பெலுத்துேடதயும் ைபி எே அடழப்படதயும் 

விரும்புகிறார்கள். 

ஆோல் நீங்கள் ‘ைபி’ எே அடழக்கப்பை னேண்ைாம். ஏபேனில் 

உங்களுக்குப் னபாதகர் ஒருேனை. நீங்கள் யாேரும் ெனகாதைர், ெனகாதரிகள். 

 இம்மண்ணுலகில் உள்ே எேடையும் தந்டத எே நீங்கள் அடழக்க 

னேண்ைாம். ஏபேனில் உங்கள் தந்டத ஒருேனை. அேர் விண்ணகத்தில் 



இருக்கிறார். நீங்கள் ஆசிரியர் எேவும் அடழக்கப்பை னேண்ைாம். 

ஏபேனில் கிறிஸ்து ஒருேனை உங்கள் ஆசிரியர்.  

உங்களுள் பபரியேர் உங்களுக்குத் பதாண்ைைாக இருக்க னேண்டும். 

 தம்டமத்தானம உயர்த்துகிறேர் எேரும் தாழ்த்தப்பபறுேர். 

தம்டமத்தானம தாழ்த்துகிறேர் எேரும் உயர்த்தப்பபறுேர். 

 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 


