
 

30 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (29-10-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

விதவை, அனாவத யாருக்கும் நீ தீங்கிவைக்காதத.  

விடுதவைப் பயண நூலிலிருந்து ைாசகம்     22: 21-27 

ஆண்டவர் கூறியது: 

அன்னியனுக்கு நீ த ொல்லை தகொடுக்கொத ! அவலைக் 

தகொடுலைப்படுத் ொத . ஏதைனில் எகிப்து நொட்டில் நீங்களும் 

அன்னியரொய் இருந்தீர்கள். 

வி லவ, அைொல  யொருக்கும் நீ தீங்கிலைக்கொத . நீ அவர்களுக்குக் 

கடுலையொகத் தீங்கிலைத்து அவர்கள் என்லை தநொக்கி அழுது 

முலையிட்டொல், நொன் அவர்கள் அழுகுரலுக்குச் தெவிெொய்ப்தபன். தைலும் 

என்சிைம் பற்றிதயரியும். நொன் உங்கலை என் வொளுக்கு 

இலரயொக்குதவன். இ ைொல் உங்கள் ைலைவியர் வி லவகைொவர். 

உங்கள் பிள்லைகள்  ந்ல யற்தைொர் ஆவர். 

உங்கதைொடிருக்கும் என் ைக்களில் ஏலை ஒருவருக்கு நீ பணம் கடன் 

தகொடுப்பொயொைொல், நீ அவர்தைல் ஈட்டிக்கொரன் ஆகொத . அவரிடம் வட்டி 

வொங்கொத . 



பிைருலடய தைைொலடலய அடகொக நீ வொங்கிைொல், கதிரவன் 

ைலையுமுன் அல  அவரிடம் திருப்பிக் தகொடுத்துவிடு. ஏதைனில், அது 

ஒன்தை அவருக்குப் தபொர்லவ. உடலை மூடும் அவரது தைைொலடயும் 

அதுதவ. தவறு எதில் ொன் அவர் படுத்துைங்குவொர்? அவர் என்லை 

தநொக்கி அழுது முலையிட்டொல், நொன் தெவிெொய்ப்தபன். ஏதைனில் நொன் 

இரக்கமுலடயவர். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப் பாடல்    திபா  18: 1-2a. 2bc-3. 46, 50 (பல்லவி: 1) 

பல்லவி:  என் ஆற்றைாகிய ஆண்டைதே! உம்மிடம் நான் அன்பு 

கூர்கின்தறன். 

1 என் ஆற்ைைொகிய ஆண்டவதர! உம்மிடம் நொன் அன்புகூர்கின்தைன். 

 2a ஆண்டவர் என் கற்பொலை; என் தகொட்லட; என் மீட்பர்;      பல்ைவி….. 

 

2bc என் இலைவன்; நொன் புகலிடம் த டும் ைலை அவதர; என் தகடயம், 

எைக்கு மீட்பளிக்கும் வல்ைலை, என் அரண். 

3 தபொற்ைற்குரிய ஆண்டவலர தநொக்கி நொன் ைன்ைொடிதைன்; என் 

எதிரிகளிடமிருந்து நொன் மீட்கப்பட்தடன்           பல்ைவி….. 

 

46 ஆண்டவர் உண்லையொகதவ வொழ்கின்ைொர்! என் கற்பொலையொம் 

அவர் தபொற்ைப் தபறுவரொக! என் மீட்பரொம் கடவுள் 

ைொட்சியுறுவரொக!  

50  ொம் ஏற்படுத்திய அரெருக்கு ைொதபரும் தவற்றிலய அளிப்பவர் 

அவர்;  ொம் திருப்தபொழிவு தெய்   ொவீதுக்கும் அவர் ம் 

ைரபிைருக்கும் என்தைன்றும் தபரன்பு கொட்டுபவரும் அவதர. 
                                                                       பல்ைவி….. 



இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் கடவுளிடம் திரும்பி, அைருவடய மகன் இதயசுவுக்காகக் 

காத்திருக்கிறீர்கள்.  

திருத்தூதர் பவுல் ததசதைானிக்கருக்கு எழுதிய முதல்   திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்          1: 5c-10 

சக ோதரர்  சக ோதரி கே, 

உங்கள் தபொருட்டு நொங்கள் உங்களிலடதய எவ்வொறு 

நடந்துதகொண்தடொம் என்பதும் உங்களுக்குத் த ரியும். மிகுந்  தவ லை 

நடுவிலும் நீங்கள் தூய ஆவி அருளும் ைகிழ்தவொடு இலைவொர்த்ல லய 

ஏற்றுக்தகொண்டீர்கள். இவ்வொறு எங்கலைப்தபொைவும் ஆண்டவலரப் 

தபொைவும் நடப்பவரொனீர்கள். ைொசித ொனியொவிலும் அக்கொயொவிலும் 

உள்ை, நம்பிக்லக தகொண்தடொர் அலைவருக்கும் முன்ைொதிரியொனீர்கள். 

எப்படிதயனில் ஆண்டவருலடய வொர்த்ல  உங்கள் நடுவிலிருந்த  

பரவியது. கடவுள்மீது நீங்கள் நம்பிக்லக தகொண்டிருப்பது 

ைொசித ொனியொவிலும் அக்கொயொவிலும் ைட்டும் அல்ை, எல்ைொ 

இடங்களிலும் த ரியவந்துள்ைது. எைதவ இல ப்பற்றி நொங்கள் எடுத்துச் 

தெொல்ை தவண்டிய த லவதய இல்லை. நொங்கள் உங்களிடம் வந் தபொது 

எவ்வொறு நீங்கள் எங்கலை வரதவற்றீர்கள் என்று அவர்கதை 

கூறுகிைொர்கள். நீங்கள் எவ்வொறு சிலைகலை விட்டுவிட்டு, உண்லையொை, 

வொழும் கடவுளுக்கு ஊழியம்புரியக் கடவுளிடம் திரும்பி வந்தீர்கள் 

என்றும் கூறிவருகிைொர்கள். இவ்வொறு நீங்கள் வொனினின்று வரும் 

அவருலடய ைகன் இதயசுவுக்கொகக் கொத்திருக்கிறீர்கள். அவதர வரப் 

தபொகும் சிைத்திலிருந்து நம்லை மீட்பவர். இைந்  அவலரதய  ந்ல  

உயிர்த்த ைச் தெய் ொர். 

 

இது   ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     தயாைா 14: 23 

அல்தைலூயா, அல்தைலூயா! என்மீது அன்பு தகாண்டுள்ளைர் நான் 

தசால்ைவதக் கவடப்பிடிப்பார். என் தந்வதயும் அைர்மீது அன்பு 

தகாள்ைார். நாங்கள் அைரிடம் ைந்து அைருடன் குடிதகாள்தைாம், 

என்கிறார் ஆண்டைர். அல்தைலூயா. 

 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

உன்மீது நீ அன்பு கூர்ைதுதபாை உனக்கு அடுத்திருப்பைர் மீதும் அன்பு 

கூர்ைாயாக.  

✠ மத்ததயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    22: 34-40 

அக் ோலத்தில் 

இதயசு ெதுதெயலர வொயலடக்கச் தெய் ொர் என்பல க் 

தகள்விப்பட்ட பரிதெயர் ஒன்றுகூடி அவரிடம் வந் ைர். அவர்களிலடதய 

இருந்  திருச்ெட்ட அறிஞர் ஒருவர் அவலரச் தெொதிக்கும் தநொக்கத்துடன், 

“தபொ கதர, திருச்ெட்ட நூலில்  லைசிைந்  கட்டலை எது?” என்று 

தகட்டொர். 

அவர்,“‘உன் முழு இ யத்த ொடும், முழு உள்ைத்த ொடும், முழு 

ைைத்த ொடும் உன் ஆண்டவரொகிய கடவுளிடம் அன்பு தெலுத்து.’ 

இதுதவ  லைசிைந்  மு ன்லையொை கட்டலை.‘உன்மீது நீ அன்பு 

கூர்வதுதபொை உைக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும் அன்பு கூர்வொயொக’ 

என்பது இ ற்கு இலணயொை இரண்டொவது கட்டலை. திருச்ெட்ட நூல் 

முழுலைக்கும் இலைவொக்கு நூல்களுக்கும் இவ்விரு கட்டலைகதை 

அடிப்பலடயொக அலைகின்ைை” என்று பதிைளித் ொர். 

 

இது  கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துதவ உமக்கு புகழ். 



 

 


