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முதல் வாசகம் 

இன்றியமையாதவற்மறத் தவிர, வவறு எந்தச் சுமைமயயும்  

உங்கள்வைல் சுைத்தக்கூடாது என்று நாங்கள் தரீ்ைானித்வதாம். 

திருத்தூதர் பணிகள்  நூலிலிருந்து வாசகம்                                   15:1-2, 22-29 

அந்நாள்களில் 

யூததயாவிலிருந்து வந்த சிலர், “நீங்கள் த ாதசயின் முறறற ப்படி 
விருத்ததசதனம் சசய்து சகாள்ளா விட்டால்  ீட்பறடய முடியாது" 
என்று சதகாதரர் சதகாதரிகளுக்குக் கற்பித்து வந்தனர். அவர்களுக்கும் 
பவுல், பர்னபா ஆகிதயாருக்கு ிறடதய சபருங் கருத்து தவறுபாடும் 
விவாதமும் உண்டாயின. எனதவ பவுலும் பர்னபாவும் அவர்களுள் 
சிலரும் எருசதலமுக்குச் சசன்று, திருத்தூதர்களிடமும் 
மூப்பர்களிடமும் இந்தச் சிக்கறலக் குறித்துக் கலந்து தபசு ாறு 
நிய ிக்கப்பட்டனர். 

பின்பு திருத்தூதர்களும் மூப்பர்களும் திருச்சறபயார் அறனவரும் 
தம்முள் சிலறரத் ததர்ந்சதடுத்து, அவர்கறளப் பவுதலாடும் 
பர்னபாதவாடும் அந்திதயாக்கியாவுக்கு அனுப்புவது என்று 
தீர் ானித்தனர். அவ்வாதற அவர்கள் சதகாதரர்களிறடதய முதன்ற  
இடம் சபற்றிருந்த பர்சபா என அறைக்கப்பட்ட யூதாறவயும் 
சீலாறவயும் ததர்ந்சதடுத்தார்கள். பின்பு அவர்கள் ஒரு கடிதத்றத 
எழுதி அவர்கள் றகயில் சகாடுத்து அனுப்பினார்கள்.  

அக்கடிதத்தில், “திருத்தூதரும் மூப்பரும் சதகாதரரு ாகிய நாங்கள் 
அந்திதயாக்கியா, சிரியா, சிலிசியா ஆகிய இடங்களிலுள்ள பிற இனத்துச் 
சதகாதரர் சதகாதரிகளுக்கு வாழ்த்துக் கூறுகின்தறாம். எங்களுள் சிலர் 



அங்கு வந்து தங்களுறடய தபச்சால் உங்களது  னத்றதக் குைப்பி 
உங்கறளக் கலக்கமுறச் சசய்தனர் என்று தகள்விப்பட்தடாம். 
இவர்களுக்கு நாங்கள் எந்தக் கட்டறளயும் சகாடுக்கவில்றல. எனதவ, 

நாங்கள் ஒரு னத்துடன் கூடிவந்து சிலறரத் ததர்ந்சதடுத்து எம் 
அன்புக்குரிய பர்னபா, பவுல் ஆகிதயாதராடு உங்களிடம் 
அனுப்புவசதன்று தீர் ானித்ததாம். இவர்கள் இருவரும் நம் ஆண்டவர் 
இதயசு கிறிஸ்துவுக்காகத் தங்கள் உயிறரயும் சகாடுக்கத் 
துணிந்தவர்கள். எனதவ, நாங்கள் யூதாறவயும் சீலாறவயும் உங்களிடம் 
அனுப்புகிதறாம். அவர்கள் நாங்கள் எழுதுகிற இவற்றறத் தங்கள் 
வாய்ச ாைி மூலம் உங்களுக்கு அறிவிப்பார்கள். 

இன்றியற யாதவற்றறத் தவிர, அதிக ான தவறு எந்தச் சுற றயயும் 
உங்கள்த ல் சு த்தக்கூடாது என்று தூய ஆவியாரும் நாங்களும் 
தீர் ானித்ததாம். சிறலகளுக்குப் பறடக்கப்பட்டறவ, இரத்தம், கழுத்து 
சநரிக்கப்பட்டுச் சசத்தறவ  ற்றும் பரத்றதற  ஆகியவற்றற நீங்கள் 
தவிர்த்து உங்கறளக் காத்துக்சகாள்வது நல்லது. வாழ்த்துகள்" என்று 
எழுதியிருந்தார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பதிலுமரப்பாடல்                                                             திபா. 67: 1-2, 4-5, 7 

பல்லவி: கடவுதள!  க்களினத்தார் எல்லாரும் உம்ற ப் 
புகழ்வார்களாக! 

கடவுதள! எம் ீது இரங்கி, எ க்கு ஆசி வைங்குவரீாக! உம் திருமுக 
ஒளிறய எம் ீது வசீுவரீாக! அப்சபாழுது, உலகம் உ து வைிறய 
அறிந்துசகாள்ளும்; பிற இனத்தார் அறனவரும் நீர் அருளும்  ீட்றப 
உணர்ந்து சகாள்வர்.  

பல்லவி 
 

தவற்று நாட்டினர் அக்களித்து  கிழ்ச்சியுடன் பாடிடுவராக! ஏசனனில், 

நீர்  க்களினங்கறள தநர்ற யுடன் ஆளுகின்றரீ்; உலகின் நாடுகறள 
வைிநடத்துகின்றரீ்.  

பல்லவி 
 

கடவுதள!  க்களினத்தார் உம்ற ப் புகழ்வார்களாக!  க்கள் எல்லாரும் 
உம்ற ப் தபாற்றுவார்களாக! கடவுள் ந க்கு ஆசி வைங்குவாராக! 
உலகின் கறடசயல்றலவறர வாழ்தவார் அவருக்கு அஞ்சுவராக! 
பல்லவி 

 

 

 

 

 

 

 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

திருநகர் கடவுளிடைிருந்து விண்ணகத்மத விட்டு  

இறங்கிவருவமத எனக்குக் காட்டினார். 

திருத்தூதர் தயாவான் எமுதிய  திருசவளிப்பாட்டிலிருந்து  வாசகம்  

21: 10-14,22-23 
 

தூய ஆவி என்றன ஆட்சகாள்ளதவ, அந்த வானதூதர் ஒரு சபரிய, 

உயர்ந்த  றலக்கு என்றனக் சகாண்டு சசன்றார்; திருநகரான 
எருசதலம் கடவுளிட ிருந்து விண்ணகத்றத விட்டு இறங்கிவருவறத 
எனக்குக் காட்டினார். அதில் கடவுளின்  ாட்சி விளங்கிற்று. 
விறலயுயர்ந்த கல்தபான்றும் படிகக் கல் தபான்றும் அதன் ஒளி 
பளிங்சகனத் துலங்கியது. அறதச் சுற்றி சபரிய, உயர்ந்த  திலும் 
அதில் பன்னிரண்டு வாயில்களும் இருந்தன. வாயில்களுக்குப் 
சபாறுப்பாய்ப் பன்னிரண்டு வானதூதர்கள் நின்றார்கள். இஸ்ரதயல் 
 க்களுறடய பன்னிரண்டு குலங்களின் சபயர்களும் அவ்வாயில்களில் 
சபாறிக்கப்பட்டிருந்தன. கிைக்தக மூன்றும் வடக்தக மூன்றும் சதற்தக 
மூன்றும் த ற்தக மூன்று ாக அறவ அற ந்திருந்தன. நகரின்  தில் 
பன்னிரண்டு அடிக்கற்கறளக் சகாண்டிருந்தது. அவற்றில் ஆட்டுக் 
குட்டியின் பன்னிரண்டு திருத்தூதர்களின் சபயர்களும் 
எழுதப்பட்டிருந்தன. 

நகருக்குள் தகாவில் காணப்படவில்றல. ஏசனனில் எல்லாம் வல்ல 
கடவுளாகிய ஆண்டவரும் ஆட்டுக் குட்டியுத  அதன் தகாவில். 
அந்நகருக்கு ஒளி சகாடுக்கக் கதிரவதனா நிலாதவா ததறவப் 

படவில்றல. கடவுளின்  ாட்சிதய அதன் ஒளி; ஆட்டுக்குட்டிதய அதன் 
விளக்கு. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி                                            தயாவா. 14:23 

அல்தலலூயா, அல்தலலூயா! 'என் ீது அன்பு சகாண்டுள்ளவர் நான் 
சசால்வறதக் கறடப்பிடிப்பார். என் தந்றதயும் அவர்  ீது அன்பு சகாள்வார். 
நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிசகாள்தவாம். என்கிறார். ஆண்டவர். 
அல்தலலூயா. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

தூய ஆவியாராம் துமணயாளர் உங்களுக்கு 

அமனத்மதயும் கற்றுத் தருவார்.  
தயாவான் எமுதிய தூய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்                                14: 23-29 

இதயசு பின்வரு ாறு கூறினார்: “என் ீது அன்பு சகாண்டுள்ளவர் நான் 
சசால்வறதக் கறடப்பிடிப்பார். என் தந்றதயும் அவர்  ீது அன்பு சகாள்வார். 
நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிசகாள்தவாம். என் ீது அன்பு 
சகாண்டிராதவர் நான் சசால்வறதக் கறடப்பிடிப்பதில்றல. நீங்கள் தகட்கும் 
வார்த்றதகள் என்னுறடயறவ அல்ல; அறவ என்றன அனுப்பிய 
தந்றதயுறடயறவ. 

உங்கதளாடு இருக்கும் தபாதத இவற்றறசயல்லாம் உங்களிடம் 
சசால்லிவிட்தடன். என் சபயரால் தந்றத அனுப்பப்தபாகிற தூய ஆவியாராம் 
துறணயாளர் உங்களுக்கு அறனத்றதயும் கற்றுத் தருவார்; நான் கூறிய 
அறனத்றதயும் உங்களுக்கு நிறனவூட்டுவார். 

அற திறய உங்களுக்கு விட்டுச் சசல்கிதறன்; என் அற திறயதய 
உங்களுக்கு அளிக்கிதறன். நான் உங்களுக்குத் தரும் அற தி உலகம் தரும் 
அற தி தபான்றது அல்ல. நீங்கள் உள்ளம் கலங்க தவண்டாம்;  ருள 
தவண்டாம். ‘நான் தபாகிதறன், பின் உங்களிடம் திரும்பி வருதவன்’ என்று 
நான் உங்களிடம் சசான்னறதக் தகட்டீர்கதள! நீங்கள் என் ீது அன்பு 
சகாண்டிருந்தால் நான் தந்றதயிடம் சசல்வது பற்றி  கிழ்ச்சி அறடவரீ்கள். 
ஏசனனில் தந்றத என்றனவிடப் சபரியவர். இறவ நிகழும்தபாது நீங்கள் 
நம்பு ாறு இப்தபாதத, இறவ நிகழுமுன்தப, சசால்லி விட்தடன். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 



 


