
நன்றித் திருப்பலி 

முதல் வாசகம் 

கிறிஸ்து வழியாய்த் தந்ததயாம் கடவுளுக்கு நன்றி சசலுத்துங்கள் 

திருத்தூதர் பவுல் சகால ாதசயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்            3: 12-17 

        

சக ோதரர் சக ோதரி கே, 

நீங் ள்  டவுேோல் கதர்ந்துக ோள்ேப்பட்டவர் ள், அவரது 

அன்பிற்குரிய இறைமக் ள். எனகவ அதற்கிறசய பரிவு, இரக் ம், 

நல்கெண்ணம், மனத்தோழ்றம,  னிவு, கபோறுறம, ஆகிய பண்பு ேோல் 

உங் றே அணிகசய்யுங் ள். ஒருவறர ஒருவர் கபோறுத்துக்க ோள்ளுங் ள். 

ஒருவறரப்பற்றி ஒருவருக்கு ஏதோவது முறையீடு இருந்தோல் 

மன்னியுங் ள். ஆண்டவர் உங் றே மன்னித்தது கபோெ நீங் ளும் 

மன்னிக்  கவண்டும். 

  

இறவயறனத்துக்கும் கமெோ , அன்றபகய 

க ோண்டிருங் ள். அதுகவ இறவயறனத்றதயும் பிறணத்து 

நிறைவுகபைச் கசய்யும். கிறிஸ்து அருளும் அறமதி உங் ள் உள்ேங் றே 

கநறிப்படுத்துவதோ ! இவ்வறமதிக்க ன்கை நீங் ள் ஒகர உடலின் 

உறுப்பு ேோ  இருக்  அறைக் ப்பட்டீர் ள். 

நன்றியுள்ேவர் ேோயிருங் ள். கிறிஸ்துறவப்பற்றிய நற்கசய்தி 

உங் ளுக்குள் நிறைவோ க் குடிக ோள்வதோ ! முழு ஞோனத்கதோடு 

ஒருவருக்கு ஒருவர்  ற்பித்து அறிவுறர கூறுங் ள். திருப்போடல் றேயும் 

பு ழ்ப்போக் றேயும் ஆவிக்குரிய போடல் றேயும் நன்றிகயோடு உேமோரப் 

போடிக்  டவுறேப் கபோற்றுங் ள். 

  எறதச் கசோன்னோலும் எறதச் கசய்தோலும் அறனத்றதயும் 

ஆண்டவர் இகயசுவின் கபயரோல் கசய்து அவர் வழியோய்த் தந்றதயோம் 

 டவுளுக்கு நன்றி கசலுத்துங் ள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.   

இதைவா உமக்கு  நன்றி. 

 



பதிலுதைப்பாடல்             திபா 138. 1-2a. 2bc-3. 4-5  (பல் வி:2b) 

பல் வி: உம் லபைன்தப முன்னிட்டு உமக்கு நன்றி சசலுத்துலவன். 

1 ஆண்டவகர! என் முழுமனத்துடன் உமக்கு நன்றி கசலுத்துகவன்; 

கதய்வங் ள் முன்னிறெயில் உம்றமப் பு ழ்கவன். 

2a உம் திருக்க ோவிறெ கநோக்கித் திரும்பி உம்றமத் தோள்  

பணிகவன்       ...........பல் வி 

 

2bc  உம் கபரன்றபயும் உண்றமறயயும் முன்னிட்டு உமது கபயருக்கு 

நன்றி கசலுத்துகவன்; ஏகனனில், அறனத்திற்கும் கமெோ  உம் 

கபயறரயும் உம் வோக்ற யும் கமன்றமயுைச் கசய்துள்ளீர். 

3 நோன் மன்ைோடிய நோளில் எனக்குச் கசவிசோய்த்தீர்; என் மனத்திற்கு 

வலிறம அளித்தீர்.     ...........பல் வி 

 

4 ஆண்டவகர! நீர் திருவோய் மெர்ந்த கசோற் றேப் பூவுெகின் மன்னர் 

அறனவரும் க ட்டு உம்றமப் கபோற்றுவர் 

5 ஆண்டவகர! உம் வழி றே அவர் ள் பு ழ்ந்து போடுவர்; ஏகனனில், 

உமது மோட்சி மி ப்கபரிது!.    ...........பல் வி 

 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     திபா  138:1 

 

அல்ல லூயா, அல்ல லூயா! ஆண்டவலை! என் 

முழுமனத்துடன் உமக்கு நன்றி சசலுத்துலவன்; சதய்வங்கள் 

முன்னித யில் உம்தமப் புகழ்லவன் அல்ல லூயா. 

 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

இலயசுவின் காலில் முகங்குப்புை விழுந்து அவருக்கு நன்றி சசலுத்தினார். 

⃰ லூக்கா எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்     17: 11-19 

அக் ோெத்தில் 

இகயசு எருசகெமுக்குப் கபோய்க் க ோண்டிருந்தகபோது  லிகெய, 

சமோரியப் பகுதி ள் வழியோ ச் கசன்ைோர். ஓர் ஊருக்குள் வந்தகபோழுது, 

பத்து கதோழுகநோயோேர் ள் அவருக்கு எதிர்க ோண்டு வந்து, தூரத்தில் 

நின்று க ோண்கட,“ஐயோ! இகயசுகவ, எங் ளுக்கு இரங்கும்” என்று 

உரக் க் குரகெழுப்பி கவண்டினோர் ள். அவர் அவர் றேப் 

போர்த்து,  “நீங் ள் கபோய் உங் றேக் குருக் ளிடம்  ோண்பியுங் ள்” 

என்ைோர். அவ்வோகை அவர் ள் புைப்பட்டுப் கபோகும்கபோது அவர் ள் 

கநோய் நீங்கிற்று. 

அவர் ளுள் ஒருவர் தம் பிணி தீர்ந்திருப்பறதக்  ண்டு உரத்த குரலில் 

 டவுறேப் கபோற்றிப் பு ழ்ந்துக ோண்கட இகயசுவிடம் திரும்பி வந்தோர்; 

அவருறடய  ோலில் மு ங்குப்புை விழுந்து அவருக்கு நன்றி கசலுத்தினோர். 

அவகரோ ஒரு சமோரியர். இகயசு, அவறரப் போர்த்து, “பத்துப் கபர் ளின் 

கநோயும் நீங் வில்றெயோ? மற்ை ஒன்பது கபர் எங்க ?  டவுறேப் 

கபோற்றிப் பு ை அன்னியரோகிய உம்றமத் தவிர கவறு எவரும் 

திரும்பிவரக்  ோகணோகம!” என்ைோர். பின்பு அவரிடம்,  “எழுந்து கசல்லும், 

உமது நம்பிக்ற  உமக்கு நெமளித்தது” என்ைோர்.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி. 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

  


