
23 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (10-09-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

தீய ோர் தம் வழியிலிருந்து திரும்பும்படி நீ அவர்களை எச்சரிக்கோவிடில், 

அவர்கைது  இரத்தப்பழிள   உன்யேல்  சுேத்துயவன். 

இளைவோக்கினர்  எயசக்கிய ல்  நூலிலிருந்து வோசகம்  33: 7-9 

ஆண்டவர் கூறியது: 

மானிடா! நான் உன்னை இஸ்ரயயல் வீட்டாருக்கும் காவலாளியாக 

ஏற்படுத்தியுள்யேன். என் வாயினின்று வரும் வாக்னகக் 

யகட்கும்யபாதெல்லாம் நீ என்தபாருட்டு அவர்கனே 

எச்சரிக்னகயவண்டும். தீயயாரிடம் நான், “ஓ தீயயாயர! நீங்கள் 

உறுதியாகச் சாவீர்கள்” என்று தசால்ல, அத்தீயயார் ெம் வழியிலிருந்து 

திரும்பும்படி நீ அவர்கனே எச்சரிக்காவிடில், அத்தீயயார் ெம் 

குற்றத்தியலயய சாவர்; ஆைால், அவர்கேது இரத்ெப்பழினய உன் 

யமயலயய சுமத்துயவன். ஆைால் தீயயானர அவர்கள் ெம் வழியிலிருந்து 

திரும்ப யவண்டுதமன்று நீ எச்சரித்தும் அவர்கள் ெம் வழியிலிருந்து 

திரும்பாவிட்டால், அவர்கள் ெம் குற்றத்தியலயய சாவர். நீயயா, உன் 

உயினரக் காத்துக் தகாள்வாய். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 



 

பதிலுறரப் பாடல்     திபா  95: 1-2. 6-7. 8-9 (பல்லவி 8b) 

பல்லவி:  உங்கள்  இத த்ளதக்  கடினப்படுத்திக்  ககோள்ைோதீர்கள். 

 

1 வாருங்கள்; ஆண்டவனரப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; நமது மீட்பின் 

பானறனயப் யபாற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள். 

2 நன்றியுடன் அவர் திருமுன் தசல்யவாம்; புகழ்ப் பாக்கோல் 

அவனரப் யபாற்றி ஆர்ப்பரிப்யபாம்.    பல்லவி…. 

 

6 வாருங்கள்; ொள்பணிந்து அவனரத் தொழுயவாம்; நம்னம 

உருவாக்கிய ஆண்டவர்முன் முழந்ொளிடுயவாம். 

7 அவயர நம் கடவுள்; நாயமா அவரது யமய்ச்சலின் மக்கள்; நாம் 

அவர் யபணிக்காக்கும் ஆடுகள். இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்குச் 

தசவிதகாடுத்ொல் எத்துனை நலம்!    பல்லவி… 

  

8 அன்று தமரிபாவிலும், பானலநிலத்தில் மாசாவிலும் 

தசய்ெதுயபால், உங்கள் இெயத்னெக் கடிைப்படுத்திக் 

தகாள்ோதீர்கள். 

9 அங்யக உங்கள் மூொனெயர் என்னைச் யசாதித்ெைர்; என் 

தசயல்கனேக் கண்டிருந்தும் என்னைச் யசாதித்துப் பார்த்ெைர். 
          பல்லவி… 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

அன்யப திருச்சட்டத்தின் நிளைவு.   

திருத்தூதர் பவுல் உரராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           13: 8-10 



 

சககோதரர் சககோதரிககே, 

நீங்கள் யாருக்கும் எதிலும் கடன்படாதீர்கள். ஒருவருக்தகாருவர் 

அன்பு தசலுத்துவயெ நீங்கள் தசலுத்ெ யவண்டிய ஒயர கடைாய் 

இருக்கட்டும். பிறரிடத்தில் அன்புகூர்பவர் திருச்சட்டத்னெ 

நினறயவற்றுபவர் ஆவார்.  

ஏதைனில்,“விபசாரம் தசய்யாயெ, தகானல தசய்யாயெ, கேவு 

தசய்யாயெ, பிறருக்குரியனெக் கவர்ந்திட விரும்பாயெ” என்னும் 

கட்டனேகளும், பிற கட்டனேகளும், “உன் மீது அன்புகூர்வதுயபால், 

உைக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்புகூர்வாயாக” என்னும் 

கட்டனேயில் அடங்கியுள்ேை. அன்பு அடுத்திருப்பவருக்குத் 

தீங்கினழக்காது. ஆகயவ அன்யப திருச்சட்டத்தின் நினறவு. 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     2 ககோரி 5: 19 

அல்யலலூ ோ, அல்யலலூ ோ! கடவுள் உலகினளரக் கிறிஸ்துவின் 

வோயிலோகத் தம்யேோடு ஒப்புரவோக்கினோர். அந்த ஒப்புரவுச் கசய்திள  

அவயர எங்களிடம் ஒப்பளடத்தோர். அல்யலலூ ோ. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

குற்ைம் கசய்தவர் உங்களுக்குச் கசவிசோய்த்தோல் நல்லது; உங்கள் உைவு 

கதோடரும்.  

  

✠ மத்ரதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    18: 15-20 

அக்கோலத்தில்  



இயயசு சீடர்களிடம் கூறியது “உங்கள் சயகாெரர் சயகாெரிகளுள் 

ஒருவர் உங்களுக்கு எதிராகப் பாவம் தசய்ொல் நீங்களும் அவரும் 

ெனித்திருக்கும்யபாது அவரது குற்றத்னெ எடுத்துக்காட்டுங்கள். அவர் 

உங்களுக்குச் தசவிசாய்த்ொல் நல்லது; உங்கள் உறவு தொடரும். 

இல்னலதயன்றால் ‘இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்சிகளுனடய 

வாக்குமூலத்ொல் அனைத்தும் உறுதி தசய்யப்படும்’ என்னும் மனறநூல் 

தமாழிக்கு ஏற்ப உங்கயோடு ஒன்றிரண்டு யபனரக் கூட்டிக் தகாண்டு 

யபாங்கள். அவர்களுக்கும் தசவிசாய்க்காவிடில் திருச்சனபயிடம் 

கூறுங்கள். திருச்சனபக்கும் தசவிசாய்க்காவிடில் அவர் உங்களுக்கு யவற்று 

இைத்ெவர் யபாலவும் வரிெண்டுபவர் யபாலவும் இருக்கட்டும். 

மண்ணுலகில் நீங்கள் ெனடதசய்பனவ அனைத்தும் 

விண்ணுலகிலும் ெனடதசய்யப்படும்; மண்ணுலகில் நீங்கள் 

அனுமதிப்பனவ அனைத்தும் விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் எை 

நான் உறுதியாக உங்களுக்குச் தசால்கியறன். உங்களுள் இருவர் 

மண்ணுலகில் ொங்கள் யவண்டும் எனெக் குறித்தும் மைதமாத்திருந்ொல் 

விண்ணுலகில் இருக்கும் என் ெந்னெ அனெ அவர்களுக்கு அருள்வார். 

ஏதைனில் இரண்டு அல்லது மூன்று யபர் என் தபயரின் தபாருட்டு 

எங்யக ஒன்றாகக் கூடியிருக்கின்றார்கயோ அங்யக அவர்களினடயய நான் 

இருக்கியறன் எை உறுதியாக உங்களுக்குச் தசால்கியறன்.” என்றார். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 


