
14.02.2018    ---    திருநீற்றுப் புதன்    (2ஆம் ஆண்டு) 

 

முதல் வாசகம் 

நீங்கள் உடைகடைக் கிழித்துக்ககாள்ை வவண்ைாம். இதயத்டதக் 

கிழித்துக்ககாள்ளுங்கள். 

இடைவாக்கினர் வயாவவல் நூலிலிருந்து வாசகம்   2: 12-18 

ஆண்டவர் கூறுகிறார் “இப்ப ாழுதாவது உண்ணா ந ான்பிருந்து, 

அழுது புலம்பிக்ப ாண்டு, உங் ள் முழு இதயத்நதாடு என்னிடம் திரும்பி 

வாருங் ள்” என்கிறார் ஆண்டவர். “நீங் ள் உங் ள் உடட டைக் 

கிழித்துக்ப ாள்ை நவண்டாம், இதயத்டதக் கிழித்துக்ப ாண்டு உங் ள் 

 டவுைாகிய ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங் ள்.” அவர் அருள் 

நிடறந்தவர், இரக் ம் மிக் வர்; நீடிய ப ாறுடையுள்ைவர், ந ரன்பு 

மிக் வர்; பெய்யக்  ருதிய தீங்ட க் குறித்துைனம் ைாறுகின்றவர். 

ஒருநவடை அவர் தம் ைனத்டத ைாற்றிக்ப ாண்டு, உங் ள்  டவுைாகிய 

ஆண்டவருக்கு தானியப்  டடயடலயும் நீர்ைப்  டடயடலயும் நீங் ள் 

அளிக்குைாறு உங் ளுக்கு ஆசி வழங்குவார். இடத யார் அறிவார்?  

சீநயானில் எக் ாைம் ஊதி எச்ெரியுங் ள்; புனிதைான உண்ணா 

ந ான்புக்ப ன  ாள் குறியுங் ள்; வழி ாட்டுப் ந ரணிடயத் 

திரட்டுங் ள். ைக் டைத் திரண்டு வரச்பெய்யுங் ள்; புனித கூட்டத்திற்கு 

ஏற் ாடு பெய்யுங் ள்; முதிநயாடரக் கூடிவரச் பெய்யுங் ள், 

பிள்டை டையும்  ால்குடிக்கும் குழந்டத டையும் ஒருநெரக் 



கூட்டுங் ள்; ைணை ன் தன் அடறடய விட்டு பவளிநயறட்டும்; 

ைணை ள் தன் ைஞ்ெத்டதவிட்டுப் புறப் டட்டும்.  

ஆண்டவரின் ஊழியர் ைாகிய குருக் ள் ந ாவில் ைண்ட த்திற்கும் 

 லிபீடத்திற்கும் இடடநய நின்று அழுதவண்ணம், “ஆண்டவநர, உம் 

ைக் ள்மீது இரக் ம் ப ாள்ளும்; உைது உரிடைச்பொத்டத நவற்றினத்தார் 

 டுவில் நிந்டதக்கும்  ழிச்பொல்லுக்கும் ஆைாக் ாதீர்” எனச் 

பொல்வார் ைா ! ‘அவர் ளுடடய  டவுள் எங்ந ?’ என நவற்றினத்தார் 

கூறவும் நவண்டுநைா?  

அப்ப ாழுது ஆண்டவர் தம்  ாட்டின்நைல் ந ரார்வம் ப ாண்டு 

தம் ைக் ள் மீது  ருடண  ாட்டினார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

பதிலுறைப்பாடல்  தி பா 51: 1-2. 3-4a. 10-11. 12,15   (பல்லவி :1a ) 

பல்லவி:  ஆண்ைவவே! இேக்கமாயிரும்; ஏகனனில் நாங்கள் பாவம் 

கசய்வதாம். 

 

1  டவுநை! உைது ந ரன்புந ற்  எனக்கு இரங்கும்; உைது அைவற்ற 

இரக் த்திற்ந ற்  என் குற்றங் டைத் துடடத்தருளும்.  

2 என் தீவிடன முற்றிலும் நீங்கும் டி என்டனக்  ழுவியருளும்; என் 

 ாவம் அற்றுப்ந ாகும் டி என்டனத் தூய்டைப் டுத்தியருளும்; 

         பல்லவி  ….. 

 



3 ஏபனனில், என் குற்றங் டை  ான் உணர்கின்நறன்; என்  ாவம் 

எப்ந ாதும் என் ைனக் ண்முன் நிற்கின்றது.  

4a உைக்கு எதிரா   ான்  ாவம் பெய்நதன்; உம்  ார்டவயில் தீயது 

பெய்நதன்.        பல்லவி  ….. 

 

 

10  டவுநை! தூயநதார் உள்ைத்டத என்னுள்நை  டடத்தருளும்; 

உறுதிதரும் ஆவிடய, புதுப்பிக்கும் ஆவிடய, என்னுள்நை 

உருவாக்கியருளும்.  

11 உைது முன்னிடலயிலிருந்து என்டனத் தள்ளிவிடாநதயும்; உைது 

தூய ஆவிடய என்னிடமிருந்து எடுத்துவிடாநதயும்.         பல்லவி  ….. 

 

12  உம் மீட்பின் ைகிழ்ச்சிடய மீண்டும் எனக்கு அளித்தருளும்; 

தன்னார்வ ைனம் தந்து என்டனத் தாங்கியருளும். 

15 என் தடலவநர! என் இதழ் டைத் திறந்தருளும்; அப்ப ாழுது, என் 

வாய் உைக்குப் பு ழ் ொற்றிடும்.    பல்லவி  ….. 

 

இைண்டாம் வாசகம் 

கைவுவைாடு ஒப்புேவாகுங்கள்; இதுவவ தகுந்த காலம். 

திருத்தூதர் பவுல் ககாரிந்தியருக்கு எழுதிய இேண்ைாம் திருமுகத்திலிருந்து  

வாசகம்           5: 20-6: 2 

 

ெந ாதரர் ெந ாதரி நை,  ாங் ள் கிறிஸ்துவின் தூதுவர் ைாய் 

இருக்கிநறாம்.  டவுநை எங் ள் வாயிலா  நவண்டுந ாள் விடுக்கிறார். 



ஆ நவ  டவுநைாடு ஒப்புரவாகுங் ள் என்று கிறிஸ்துவின் ொர்பில் 

 ாங் ள் ைன்றாடுகிநறாம்.  ாம் கிறிஸ்து வழியா த் தைக்கு 

ஏற்புடடயவராகுைாறு  டவுள்  ாவம் அறியாத அவடரப்  ாவநிடல 

ஏற் ச் பெய்தார். 

நீங் ள்  டவுளிடமிருந்து ப ற்றுக் ப ாண்ட அருடை வீணாக்  

நவண்டாம் என அவநராடு இடணந்து உடழக்கும்  ாங் ள் ந ட்டுக் 

ப ாள்கிநறாம். “தகுந்த நவடையில்  ான் உைக்குப்  திலளித்நதன்; 

விடுதடல  ாளில் உைக்குத் துடணயாய் இருந்நதன்” எனக்  டவுள் 

கூறுகிறார். இதுநவ தகுந்த  ாலம்! இன்நற மீட்பு  ாள்! 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வசனம்     தி பா 95: 8a, 7b  காண்க 

உங்கள் இதயத்டதக் கடினப்படுத்திக்ககாள்ைாதீர்கள்; மாைாக 

ஆண்ைவரின் குேடலக் வகட்பீர்கைாக. 

 

ew;nra;jp thrfk; 

மடைவாய் உள்ைடதக் காணும் உங்கள் தந்டதயும் உங்களுக்குக் டகம்மாறு 

அளிப்பார். 

.✠ மாவதயு எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்  6: 1-6, 16-18 

அக் ாலத்தில், இநயசு தம் சீடடர ந ாக்கிக் கூறியது: "ைக் ள்  ார்க்  

நவண்டுபைன்று அவர் ள்முன் உங் ள் அறச் பெயல் டைச் 

பெய்யாதீர் ள். இடதக் குறித்து நீங் ள் எச்ெரிக்ட யாய் இருங் ள். 

இல்டலபயன்றால் உங் ள் விண்ண த் தந்டதயிடமிருந்து உங் ளுக்குக் 

ட ம்ைாறு கிடடக் ாது.  



நீங் ள் தர்ைம் பெய்யும்ந ாது உங் டைப் ற்றித் தம் ட்டம் 

அடிக் ாதீர் ள். பவளிநவடக் ாரர், ைக் ள் பு ழ நவண்டுபைன்று 

பதாழுட க் கூடங் ளிலும் ெந்து ளிலும் நின்று அவ்வாறு பெய்வர். 

அவர் ள் தங் ளுக்குரிய ட ம்ைாறு ப ற்றுவிட்டார் ள் என உறுதியா  

உங் ளுக்குச் பொல்கிநறன். நீங் ள் தர்ைம் பெய்யும்ந ாது, உங் ள் 

வலக்ட  பெய்வது இடக்ட க்குத் பதரியாதிருக் ட்டும். அப்ப ாழுது 

நீங் ள் பெய்யும் தர்ைம் ைடறவாயிருக்கும்; ைடறவாய் உள்ைடதக் 

 ாணும் உங் ள் தந்டதயும் உங் ளுக்குக் ட ம்ைாறு அளிப் ார். 

“நீங் ள் இடறவனிடம் நவண்டும்ப ாழுது பவளிநவடக் 

 ாரடரப்ந ால் இருக்  நவண்டாம். அவர் ள் பதாழுட க்கூடங் ளிலும் 

வீதிநயாரங் ளிலும் நின்றுப ாண்டு ைக் ள்  ார்க்  நவண்டுபைன 

இடறநவண்டல் பெய்ய விரும்புகிறார் ள். அவர் ள் தங் ளுக்குரிய 

ட ம்ைாறு ப ற்றுவிட்டார் ள் என உறுதியா  உங் ளுக்குச் 

பொல்கிநறன். ஆனால் நீங் ள் இடறவனிடம் நவண்டும்ப ாழுது உங் ள் 

உள்ைடறக்குச் பென்று,  தடவ அடடத்துக் ப ாண்டு, ைடறவாய் உள்ை 

உங் ள் தந்டதடய ந ாக்கி நவண்டுங் ள். ைடறவாய் உள்ைடதக்  ாணும் 

உங் ள் தந்டதயும் உங் ளுக்குக் ட ம்ைாறு அளிப் ார். 

நைலும் நீங் ள் ந ான்பு இருக்கும்ந ாது பவளிநவடக் ாரடரப் 

ந ால மு வாட்டைாய் இருக்  நவண்டாம். தாங் ள் ந ான்பு இருப் டத 

ைக் ள்  ார்க் நவண்டுபைன்நற அவர் ள் தங் ள் மு ங் டை 

வி ாரப் டுத்திக் ப ாள்கிறார் ள். அவர் ள் தங் ளுக்குரிய ட ம்ைாறு 

ப ற்றுவிட்டார் ள் என உறுதியா  உங் ளுக்குச் பொல்கிநறன். நீங் ள் 

ந ான்பு இருக்கும்ந ாது உங் ள் தடலயில் எண்பணய் நதய்த்து, 

மு த்டதக்  ழுவுங் ள். அப்ப ாழுது நீங் ள் ந ான்பு இருப் து 

ைனிதருக்குத் பதரியாது; ைாறா . ைடறவாய் இருக்கிற உங் ள் தந்டதக்கு 

ைட்டும் பதரியும். ைடறவாய் உள்ைடதக்  ாணும் உங் ள் தந்டதயும் 

உங் ளுக்கு ஏற்ற ட ம்ைாறு அளிப் ார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி .--    கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ் 


