
திருநீற்றுப் புதன் 
முதல் வாசகம் 

நீங்கள் உடைகடைக் கிழித்துக்ககொள்ை வேண்ைொம், இதயத்டதக் 
கிழித்துக்ககொள்ளுங்கள். 

இடைேொக்கினர் வயொவேல் நூலிலிருந்து ேொசகம் 2: 12-18 

ஆண்ைேர் கூறுகிைொர்: இப்கபொழுதொேது உண்ணொ வநொன்பிருந்து, அழுது 
புலம்பிக்ககொண்டு, உங்கள் முழு இதயத்வதொடு என்னிைம் திரும்பி ேொருங்கள்; 
நீங்கள் உங்கள் உடைகடைக் கிழித்துக்ககொள்ை வேண்ைொம், இதயத்டதக் 
கிழித்துக்ககொண்டு உங்கள் கைவுைொகிய ஆண்ைேரிைம் திரும்பி ேொருங்கள். அேர் 
அருள் நிடைந்தேர், இரக்கம் மிக்கேர்; நீடிய கபொறுடமயுள்ைேர், வபரன்பு 
மிக்கேர்; கசய்யக் கருதிய தீங்டகக் குைித்து மனம் மொறுகின்ைேர். ஒருவேடை 
அேர் தம் மனத்டத மொற்ைிக்ககொண்டு, உங்கள் கைவுைொகிய ஆண்ைேருக்கு 
தொனியப் படையடலயும் நீர்மப் படையடலயும் நீங்கள் அைிக்குமொறு உங்களுக்கு 
ஆசி ேழங்குேொர். இடத யொர் அைிேொர்? 

சீவயொனில் எக்கொைம் ஊதி எச்சரியுங்கள்; புனிதமொன உண்ணொ வநொன்புக்ககன 
நொள் குைியுங்கள்; ேழிபொட்டுப் வபரணிடயத் திரட்டுங்கள். மக்கடைத் திரண்டு 
ேரச்கசய்யுங்கள்; புனித கூட்ைத்திற்கு ஏற்பொடு கசய்யுங்கள்; முதிவயொடரக் 
கூடிேரச் கசய்யுங்கள், பிள்டைகடையும் பொல் குடிக்கும் குழந்டதகடையும் 
ஒருவசரக் கூட்டுங்கள்; மணமகன் தன் அடைடய ேிட்டு கேைிவயைட்டும்; 
மணமகள் தன் மஞ்சத்டத ேிட்டுப் புைப்பைட்டும். 

ஆண்ைேரின் ஊழியர்கைொகிய குருக்கள் வகொேில் மண்ைபத்திற்கும் 
பலிபைீத்திற்கும் இடைவய நின்று அழுதேண்ணம், “ஆண்ைேவர, உம் மக்கள்மீது 
இரக்கம் ககொள்ளும்; உமது உரிடமச் கசொத்டத வேற்ைினத்தொர் நடுேில் 
நிந்டதக்கும் பழிச்கசொல்லுக்கும் ஆைொக்கொதீர்” எனச் கசொல்ேொர்கைொக! 
‘அேர்களுடைய கைவுள் எங்வக?’ என வேற்ைினத்தொர் கூைவும் வேண்டுவமொ? 

அப்கபொழுது ஆண்ைேர் தம் நொட்டின்வமல் வபரொர்ேம் ககொண்டு தம் மக்கள் 
மீது கருடண கொட்டினொர். 

ஆண்ைேரின் அருள்ேொக்கு. 

பதிலுரைப் பாடல் 

திபொ 51: 1-2. 3-4a. 10-11. 12,15 (பல்லேி: 1a) 
பல்லேி: ஆண்ைேவர! இரக்கமொயிரும்; ஏகனனில் நொங்கள் பொேம் கசய்வதொம். 



1 கைவுவை! உமது வபரன்புக்வகற்ப எனக்கு இரங்கும்; உமது அைேற்ை 
இரக்கத்திற்வகற்ப என் குற்ைங்கடைத் துடைத்தருளும். 
2 என் தீேிடன முற்ைிலும் நீங்கும்படி என்டனக் கழுேியருளும்; என் பொேம் 
அற்றுப்வபொகும்படி என்டனத் தூய்டமப்படுத்தியருளும். - பல்லேி 
 
3 ஏகனனில், என் குற்ைங்கடை நொன் உணர்கின்வைன்; என் பொேம் எப்வபொதும் என் 
மனக்கண்முன் நிற்கின்ைது. 
4a உமக்கு எதிரொக நொன் பொேம் கசய்வதன்; உம் பொர்டேயில் தீயது கசய்வதன். -
 பல்லேி 
 
10 கைவுவை! தூயவதொர் உள்ைத்டத என்னுள்வை படைத்தருளும்; உறுதி தரும் 
ஆேிடய, புதுப்பிக்கும் ஆேிடய என்னுள்வை உருேொக்கியருளும். 
11 உமது முன்னிடலயிலிருந்து என்டனத் தள்ைிேிைொவதயும்; உமது தூய 
ஆேிடய என்னிைமிருந்து எடுத்துேிைொவதயும். - பல்லேி 
 
12 உம் மீட்பின் மகிழ்ச்சிடய மீண்டும் எனக்கு அைித்தருளும்; தன்னொர்ே மனம் 
தந்து என்டனத் தொங்கியருளும். 
15 என் தடலேவர! என் இதழ்கடைத் திைந்தருளும்; அப்கபொழுது, என் ேொய் 
உமக்குப் புகழ் சொற்ைிடும். - பல்லேி 
 
இைண்டாம் வாசகம் 

கைவுவைொடு ஒப்புரேொகுங்கள்; இதுவே தகுந்த கொலம். 

திருத்தூதர் பவுல் ககொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்ைொம் திருமுகத்திலிருந்து 
ேொசகம் 5: 20- 6: 2 

சவகொதரர் சவகொதரிகவை, 
நொங்கள் கிைிஸ்துேின் தூதுேர்கைொய் இருக்கிவைொம். கைவுவை எங்கள் 

ேொயிலொக வேண்டுவகொள் ேிடுக்கிைொர். ஆகவே கைவுவைொடு ஒப்புரேொகுங்கள் 
என்று கிைிஸ்துேின் சொர்பில் நொங்கள் மன்ைொடுகிவைொம். நொம் கிைிஸ்து 
ேழியொகத் தமக்கு ஏற்புடையேரொகுமொறு கைவுள் பொேம் அைியொத அேடரப் 
பொேநிடல ஏற்கச் கசய்தொர். 

நீங்கள் கைவுைிைமிருந்து கபற்றுக்ககொண்ை அருடை ேணீொக்க வேண்ைொம் 
என அேவரொடு இடணந்து உடழக்கும் நொங்கள் வகட்டுக் ககொள்கிவைொம். “தகுந்த 
வேடையில் நொன் உமக்குப் பதிலைித்வதன்; ேிடுதடல நொைில் உமக்குத் 
துடணயொய் இருந்வதன்” எனக் கைவுள் கூறுகிைொர். இதுவே தகுந்த கொலம்! 
இன்வை மீட்பு நொள்! 



ஆண்ைேரின் அருள்ேொக்கு. 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

திபொ 95: 8a, 7b கொண்க 
உங்கள் இதயத்டதக் கடினப்படுத்திக்ககொள்ைொதீர்கள்; மொைொக ஆண்ைேரின் 
குரடலக் வகட்பரீ்கைொக. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

மடைேொய் உள்ைடதக் கொணும் உங்கள் தந்டதயும் உங்களுக்குக் டகம்மொறு 
அைிப்பொர். 

✠ மத்வதயு எழுதிய தூய நற்கசய்தியிலிருந்து ேொசகம் 6: 1-6, 16-18 

அக்கொலத்தில் 
இவயசு தம் சீைடர வநொக்கிக் கூைியது: “மக்கள் பொர்க்க வேண்டுகமன்று 

அேர்கள் முன் உங்கள் அைச் கசயல்கடைச் கசய்யொதீர்கள். இடதக் குைித்து 
நீங்கள் எச்சரிக்டகயொய் இருங்கள். இல்டலகயன்ைொல் உங்கள் ேிண்ணகத் 
தந்டதயிைமிருந்து உங்களுக்குக் டகம்மொறு கிடைக்கொது. 

நீங்கள் தர்மம் கசய்யும்வபொது உங்கடைப்பற்ைித் தம்பட்ைம் அடிக்கொதீர்கள். 
கேைிவேைக்கொரர் மக்கள் புகழ வேண்டுகமன்று கதொழுடகக்கூைங்கைிலும் 
சந்துகைிலும் நின்று அவ்ேொறு கசய்ேர். அேர்கள் தங்களுக்குரிய டகம்மொறு 
கபற்றுேிட்ைொர்கள் என உறுதியொக உங்களுக்குச் கசொல்கிவைன். நீங்கள் தர்மம் 
கசய்யும்வபொது, உங்கள் ேலக்டக கசய்ேது இைக்டகக்குத் கதரியொதிருக்கட்டும். 
அப்கபொழுது நீங்கள் கசய்யும் தர்மம் மடைேொயிருக்கும்; மடைேொய் உள்ைடதக் 
கொணும் உங்கள் தந்டதயும் உங்களுக்குக் டகம்மொறு அைிப்பொர். 

நீங்கள் இடைேனிைம் வேண்டும்கபொழுது கேைிவேைக்கொரடரப் வபொல் இருக்க 
வேண்ைொம். அேர்கள் கதொழுடகக்கூைங்கைிலும் ேதீிவயொரங்கைிலும் 
நின்றுககொண்டு மக்கள் பொர்க்கவேண்டுகமன இடைவேண்ைல் கசய்ய 
ேிரும்புகிைொர்கள். அேர்கள் தங்களுக்குரிய டகம்மொறு கபற்றுேிட்ைொர்கள் என 
உறுதியொக உங்களுக்குச் கசொல்கிவைன். ஆனொல் நீங்கள் இடைேனிைம் 
வேண்டும்கபொழுது உங்கள் உள்ைடைக்குச் கசன்று, கதடே அடைத்துக்ககொண்டு, 
மடைேொய் உள்ை உங்கள் தந்டதடய வநொக்கி வேண்டுங்கள். மடைேொய் 
உள்ைடதக் கொணும் உங்கள் தந்டதயும் உங்களுக்குக் டகம்மொறு அைிப்பொர். 

வமலும் நீங்கள் வநொன்பு இருக்கும்வபொது கேைிவேைக்கொரடரப் வபொல 
முகேொட்ைமொய் இருக்க வேண்ைொம். தொங்கள் வநொன்பு இருப்படத மக்கள் பொர்க்க 
வேண்டுகமன்வை அேர்கள் தங்கள் முகங்கடை ேிகொரப் படுத்திக்ககொள்கிைொர்கள். 
அேர்கள் தங்களுக்குரிய டகம்மொறு கபற்றுேிட்ைொர்கள் என உறுதியொக 



உங்களுக்குச் கசொல்கிவைன். நீங்கள் வநொன்பு இருக்கும்வபொது உங்கள் தடலயில் 
எண்கணய் வதய்த்து, முகத்டதக் கழுவுங்கள். அப்கபொழுது நீங்கள் வநொன்பு 
இருப்பது மனிதருக்குத் கதரியொது; மொைொக, மடைேொய் இருக்கிை உங்கள் 
தந்டதக்கு மட்டும் கதரியும். மடைேொய் உள்ைடதக் கொணும் உங்கள் தந்டதயும் 
உங்களுக்கு ஏற்ை டகம்மொறு அைிப்பொர்.” 

ஆண்ைேரின் அருள்ேொக்கு. 


