
திருநீற்றுப் புதன் 

 

I ய ோயேல் 2: 12-18 

II 2 க ோரிந்தி ர் 5: 20 - 6: 2 

III மத்யதயு 6: 1-6, 16-18 
 

திருநீறு அல்லது சாம்பல் அணிந்து இன்று நாம் தவக்காலத்திற்குள் 
நுழைகின்ற ாம். 

 

(1) தேக் ோலம் என்றோல் என்ன? 

 

(அ) தவக்காலம் என்பது ஒரு றநரம் அல்லது காலம். இது வவறும் 
நாள்காட்டி றநரமாக - அதாவது, 2 மார்ச் வதாடங்கி 17 ஏப்ரல் 2022 
அன்று நிழ வுக்கு வருகின்  றநரமாக - நின்றுவிடக் கூடாது. மா ாக, 
நம் வாழ்வில் மாற் ம் ஏற்படுத்தக் கூடிய காலமாக இது இருந்தால் 
நலம். 

 

(ஆ) தவக்காலம் என்பது தயாரிப்புக் காலம். கி ிஸ்துவின் உயிர்ப்பு 
விைாழவப் வபாருளுள்ள விதத்தில் வகாண்டாடுவதற்கான தயாரிப்புக் 
காலமாக இது இருக்கி து. 

 



(இ) வாழ்வின் மறுபக்கத்ழதக் வகாண்டாடும் காலம். நிழ ய உணவு 
உண்ணுதழல விடுத்து பசித்திருத்தல், றசர்த்து ழவத்தழல விடுத்து 
பகிர்ந்து வகாடுத்தல், கடவுளிடமிருந்து தள்ளி வந்தழத விடுத்து 
அவரிடம் திரும்பிச் வசல்தல் என வாழ்வின் மறுபக்கத்ழத அ ியவும் 
வகாண்டாடவும் நம்ழம அழைக்கி து இக்காலம். 

 

(2) தேக் ோலத்திற் ோன ேோழ்ேி ல் நிலல 

 

(அ) கடவுளிடம் திரும்பி வருதல். ஏவனனில், கடவுள் நம்மிடம் திரும்பி 
வருகின் ார். இன்ழ ய முதல் வாசகத்தில் (காண். றயாறவ 2:12-18), 
'உங்கள் முழு இதயத்றதாடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள்' என்று 
மக்கழள அழைக்கின் ார். ஆழடகழளக் கிைித்துக் வகாண்டு அழுவழத 
நிறுத்தி விட்டு இதயத்ழதக் கிைித்துக் வகாள்ளுமாறு அழைக்கின் ார். 

 

(ஆ) றநான்பு மற்றும் ஒறுத்தல் வைியாக நம் வாழ்ழவ ஒழுங்கு 
வசய்வது. றநான்பு என்பது பசிழய வலிந்து ஏற்கும் நிழல. ஒறுத்தல் 
என்பது இன்பத்ழத விரும்பி விடும் நிழல. இப்படி ஏற்பதன் வைியாக 
நம் மானுட நிழலயின் வநாறுங்குநிழலழய, உறுதியற்  நிழலழய 
அனுபவிக்கின்ற ாம். 

 

(இ) மற் வர்கழள றநாக்கிச் வசல்தல். பி ரன்புச் வசயல்கள் வைியாக 
றதழவயில் இருப்பவர்கழள நாடிச் வசல்லத் தவக்காலம் நம்ழம 
அழைக்கி து. இரக்கம் என்பது மற் வர்களின் இருத்தழல உணர்ந்து 
நாம் அளிக்கும் பதிலிறுப்பு. 



 

(3) திருநீற்றுப் புதன் முன்கமோழியும் சேோல் ள் 

 

(அ) இந்நாழளப் பற் ிக்வகாள்றவாம். 'இதுறவ தகுந்த காலம். இதுறவ 
மீட்பின் றநரம்' என்று இன்ழ ய இரண்டாம் வாசகத்தில் பவுல் 
வசால்லக் றகட்கின்ற ாம். 'நாழள' என்பது இல்ழல. இன்ற , 
இப்றபாறத நம்ழம மாற்றும்றபாதுதான் வாழ்க்ழக மாறுகி து. 

 

(ஆ) வவளிப்பு  அழடயாளங்கழள விடுத்து, நம் உள்ளழ க்குச் 
வசல்தல். இன்று நாம் எப்றபாதும் வவளிறயறய 
சுற் ிக்வகாண்டிருக்கின்ற ாம். நம்ழமப் பற் ிய அந்தரங்கழள சமூக 
வழலத்தளங்களில் அலசிப் பார்க்கின்ற ாம். எல்லாம் எல்லாருக்கும் 
வதரிய றவண்டும் என நிழனக்கின்ற ாம். ஆனால், வாழ்வின் 
முதன்ழமயானழவ அழனத்தும் நம் உள்ளழ யில் உள்ளன. 
கதவுகழள அழடத்து உள்ளழ க்குச் வசல்வது அவசியம். 

 

(இ) கடின இதயம் விடுத்தல். 'உங்கள் இதயங்கழளக் 
கடினப்படுத்திக்வகாள்ள றவண்டாம். அவரது குரலுக்குச் 
வசவிவகாடுங்கள்' என்கி து நற்வசய்திக்கு முன் வசனம். கடினப்படும் 
உள்ளம் மாற் த்திற்குத் தயாராவதில்ழல. உழ ந்த உள்ளம் 
உயிரற் தாகி விடுகின் து. நம் உழ நிழலழய விடுப்றபாம். 

இத்தவக்காலம் அருளின் காலமாக நமக்கு அழமவதாக! 

 

- அருள்திரு ய சு  ருணோநிதி, மதுலை உ ர்மலறமோேட்டம். 


