
24 ஆம் வாரம் 

 ஞாயிறு (17-09-2017) 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

உனக்கு அடுத்திருப்பவர் செய்த அநீதியை மன்னித்துவிடு; அவ்வாசெனில் 

நீ மன்ொடும்பபாது உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.  

இயெவாக்கினர் சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாெகம்  27: 30-28: 7 

வெகுளி, சினம் ஆகிய இரண்டும் வெறுப்புக்குரியவெ; 

பாவிகள் இெற்வைப் பற்றிக்வகாள்கின்ைார்கள்.  

பழிொங்குவொர் ஆண்டெரிடமிருந்து பழிக்குப்பழிவய 

வபறுெர். ஆண்டெர் அெர்களுவடய பாெங்கவைத் திண்ணமாய் 

நிவனவில் வெத்திருப்பார். 

உனக்கு அடுத்திருப்பெர் வெய்த அநீதிவய மன்னித்துவிடு; 

அவ்ொவைனில் நீ மன்ைாடும்வபாது உன் பாெங்கள் மன்னிக்கப்படும். 

மனிதர் மனிதர்மீது சினங்வகாள்கின்ைனர்; அவ்ொறிருக்க, ஆண்டெர் 

தங்களுக்கு நலம் அளிப்பார் என எவ்ொறு எதிர்பார்க்க முடியும்? மனிதர் 

தம்வபான்ை மனிதருக்கு இரக்கங்காட்டுெதில்வல; அப்வபாது அெர்கள் 

தம் பாெமன்னிப்புக்காக எப்படி மன்ைாடமுடியும்? அழியும் தன்வம 



வகாண்ட மனிதர் வெகுளிவய ெைர்க்கின்ைனர். அவ்ொைாயின், யார் 

அெர்களுவடய பாெங்களுக்குக் கழுொய் வதட முடியும்? 

உன் முடிவெ நிவனத்துப்பார்; பவகவமவய அகற்று; 

அழிவெயும் ொவெவயயும் நிவனத்துப்பார்; கட்டவைகளில் நிவலத்திரு. 

கட்டவைகவை நிவனவில்வகாள்; அடுத்தெர்மீது சினங்வகாள்ைாவத; 

உன்னத இவைெனின் உடன்படிக்வகவயக் கருத்தில் வெ; குற்ைங்கவைப் 

வபாருட்படுத்தாவத. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறரப் பாடல்    திபா  103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12  (பல்லவி :8) 

பல்லவி:  ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் சகாண்டவர் சபாறுயமயும் 

பபரன்பும் உள்ளவர். 

1 என் உயிவர! ஆண்டெவரப் வபாற்றிடு! என் முழு உைவம! அெரது 

திருப்வபயவர ஏத்திடு! 

2 என் உயிவர! ஆண்டெவரப் வபாற்றிடு! அெருவடய கனிொன 

வெயல்கள் அவனத்வதயும் மைொவத!  பல்லவி….. 

  

3 அெர் உன் குற்ைங்கவைவயல்லாம் மன்னிக்கின்ைார்; உன் 

வநாய்கவைவயல்லாம் குணமாக்குகின்ைார். 

4 அெர் உன் உயிவரப் படுகுழியினின்று மீட்கின்ைார்; அெர் உனக்குப் 

வபரன்வபயும் இரக்கத்வதயும் மணிமுடியாகச் சூட்டுகின்ைார். 

 பல்லவி….. 

   

 



9 அெர் எப்வபாழுதும் கடிந்து வகாள்பெரல்லர்; என்வைன்றும் 

சினங்வகாள்பெரல்லர். 

10 அெர் நம் பாெங்களுக்கு ஏற்ப நம்வம நடத்துெதில்வல; நம் 

குற்ைங்களுக்கு ஏற்ப நம்வமத் தண்டிப்பதில்வல.  பல்லவி….. 

  

11 அெர் தமக்கு அஞ்சுவொர்க்குக் காட்டும் வபரன்பு மண்ணினின்று 

விண்ணைவுவபான்று உயர்ந்தது. 

12 வமற்கினின்று கிழக்கு எத்துவணத் வதாவலவிலுள்ைவதா; 

அத்துவணத் வதாவலவிற்கு நம் குற்ைங்கவை நம்மிடமிருந்து அெர் 

அகற்றுகின்ைார்.       பல்லவி….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

வாழ்ந்தாலும் இெந்தாலும் நாம் ஆண்டவருக்பக உரிைவர்களாய் 

இருக்கிபொம் .  

திருத்தூதர் பவுல் உரராறமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

           14: 7-9 

சககோதரர் சககோதரிககே, 

நம்மிவடவய எெரும் தமக்வகன்று ொழ்ெதில்வல; தமக்வகன்று 

இைப்பதுமில்வல. ொழ்ந்தாலும் நாம் ஆண்டெருக்வகன்வை 

ொழ்கிவைாம்; இைந்தாலும் ஆண்டெருக்வகன்வை இைக்கிவைாம். ஆகவெ, 

ொழ்ந்தாலும், இைந்தாலும் நாம் ஆண்டெருக்வக உரியெர்கைாய் 

இருக்கிவைாம். ஏவனனில், இைந்வதார்மீதும் ொழ்வொர்மீதும் 

ஆட்சிவெலுத்தவெ கிறிஸ்து இைந்தும் ொழ்கிைார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    பைாவா  13: 34 

அல்பலலூைா, அல்பலலூைா! புதிை கட்டயளயை நான் உங்களுக்குக் 

சகாடுக்கிபென். நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்திைதுபபால நீங்களும் 

ஒருவர் மற்ெவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள், என்கிொர் ஆண்டவர். 

அல்பலலூைா. 

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

 

ஏழுமுயெ மட்டுமல்ல எழுபது தடயவ ஏழுமுயெ என நான் உனக்குச் 

சொல்கிபென்.   

  

✠ மத்ரதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    18: 21-35 

 

அக்கோலத்தில்  

வபதுரு இவயசுவெ அணுகி, “ஆண்டெவர, என் ெவகாதரர் 

ெவகாதரிகளுள் ஒருெர் எனக்கு எதிராகப் பாெம் வெய்துெந்தால் நான் 

எத்தவன முவை அெவர மன்னிக்க வெண்டும்? ஏழு முவை மட்டுமா? 

எனக் வகட்டார். அதற்கு இவயசு அெரிடம் கூறியது: “ஏழுமுவை 

மட்டுமல்ல; எழுபது தடவெ ஏழுமுவை என நான் உனக்குச் 

வொல்கிவைன். 

விண்ணரவெப் பின்ெரும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பிடலாம்; ஓர் அரெர் தம் 

பணியாைர்களிடம் கணக்குக் வகட்க விரும்பினார். அெர் கணக்குப் 

பார்க்கத் வதாடங்கியவபாழுது, அெரிடம் பத்தாயிரம் தாலந்து கடன்பட்ட 

ஒருெவனக் வகாண்டு ெந்தனர். அென் பணத்வதத் திருப்பிக் வகாடுக்க 

இயலாத நிவலயில் இருந்தான். தவலெவரா, அெவனயும் அென் மவனவி 

மக்கவைாடு அெனுக்குரிய உவடவமகள் யாெற்வையும் விற்றுப் 

பணத்வதத் திருப்பி அவடக்க ஆவணயிட்டார். உடவன அப்பணியாள் 

அெர் காலில் விழுந்து பணிந்து, 



‘என்வனப் வபாறுத்தருள்க; எல்லாெற்வையும் உமக்குத் திருப்பித் 

தந்து விடுகிவைன்’ என்ைான். அப்பணியாளின் தவலெர் பரிவு வகாண்டு 

அெவன விடுவித்து அெனது கடன் முழுெவதயும் தள்ளுபடி வெய்தார். 

ஆனால் அப்பணியாள் வெளிவய வென்ைதும், தன்னிடம் நூறு 

வதனாரியம்  கடன்பட்டிருந்த உடன் பணியாைர் ஒருெவரக் கண்டு, ‘நீ 

பட்ட கடவனத் திருப்பித் தா’ எனக்கூறி அெவரப் பிடித்துக் கழுத்வத 

வநரித்தான். உடவன அெனுவடய உடன் பணியாைர் காலில் விழுந்து, 

என்வனப் வபாறுத்தருள்க; நான் திருப்பிக் வகாடுத்துவிடுகிவைன்’ என்று 

அெவனக் வகஞ்சிக் வகட்டார். ஆனால் அென் அதற்கு இவெயாது, 

கடவனத் திருப்பி அவடக்கும்ெவர அெவரச் சிவையிலவடத்தான். 

அெருவடய உடன் பணியாைர்கள் நடந்தவதக் கண்டவபாது 

மிகவும் ெருந்தித் தவலெரிடம் வபாய் நடந்தெற்வைவயல்லாம் விைக்கிக் 

கூறினார்கள். அப்வபாது தவலெர் அெவன ெரெவழத்து,                                     

‘வபால்லாதெவன, நீ என்வன வெண்டிக் வகாண்டதால் அந்தக் கடன் 

முழுெவதயும் உனக்குத் தள்ளுபடி வெய்வதன். நான் உனக்கு இரக்கம் 

காட்டியதுவபால நீயும் உன் உடன்பணியாைருக்கு இரக்கம் காட்டியிருக்க 

வெண்டும் அல்லொ?’ என்று வகட்டார். அத்தவலெர் சினங் 

வகாண்டெராய், அவனத்துக் கடவனயும் அென் அவடக்கும்ெவர 

அெவன ெவதப்வபாரிடம் ஒப்பவடத்தார். 

உங்களுள் ஒவ்வொருெரும் தம் ெவகாதரர் ெவகாதரிகவை மனமார 

மன்னிக்கா விட்டால் விண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்வதயும் உங்கவை 

மன்னிக்க மாட்டார்.” 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ் 


