
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

குருத்த ோலைப் பவனி முன்னுடை 

குருத்து ஓலை பவனியிலை பங்லேற்று இலைவலன புேழ வந்துள்ள 
அன்பர்ேலள, வருே! இலையருள் பபறுே! என வாழ்த்துேின்லைாம். 

 மேிலமலயாடும், மாட்சிலமலயாடும் பவனி வரும் ோட்சி. ேழுலைக்கு 
லமல் அமர்த்ைப்பட்டவர் ைாவைீின் மேன் என்று பசால்ைி ஓசான்னா 
ஓசான்னா! என்று வாழ்த்து பசால்ைி, இலைைலளேலள பரப்பி, மன்னர் இவர் 
வாழ்த்ைப் பபறுவாராே என அலழத்து பசல்ைப்படுேின்ைார். 

 இைலன ைியானிக்கும் விைத்ைில், இன்று நாமும் ஒரு பவனிலய 
எடுக்ே முன்வந்துள்லளாம். 

நம்முலடய பவனியில் ஆர்ப்பாட்டம், கூத்து, அமர்க்ேளம் லபான்ைலவ 
ேிலடயாது. ஆடம்பரம் உண்டு, ஆர்ப்பரிப்பு உண்டு, ஆராைலன உண்டு. 
நம்முலடய ஆண்டவர் மேிலமக்ேகுரியவர். மாட்சி நிலைந்ைவர். 
மேத்துவமானவர் என்பைலன நாமும் உணர்ந்து, பிைரும் உணரச் பசய்ய 
எடுக்கும் பவனியிது. 

பங்லேற்லபாம். பாடித் துைிப்லபாம். பயனுள்ளைாக்குலவாம். 

திருப்பலி முன்னுடை 

அன்பிற்குரியவர்களே! தவக்காலத்தின் இறுதி வாரத்திற்குள்ோக 
நுழைந்துள்ளோம். புனித வாரம் என்று இதழன அழைத்தாலும், இந்த 
வாரத்தில் இழைவனது பாடுகழேளய தியானிக்க இருப்பதால், இதழன 
பாடுகேின் வாரம் என்றும் அழைக்கின்ளைாம். 

ஓசான்னா! ஓசான்னா என்று ஆர்ப்பரித்து அழைத்துச் சசல்லும் 
கூட்டளே தனக்கு எதிரியாக ோைப் ளபாகின்ைது என்பது தான் 
ளவதழனயிளல சகாடுழேயானதாக இருந்திருக்க ளவண்டும். 

உண்டவன் இரண்டகோக ளபாய் விடுவான். அற்புதங்கழே 
சபற்ைவர்கள் பார்த்தவர்கள், ஓைிக ளகாஷேிடுவார்கள் என்ை ளவதழனத் 
தான் சகாடுழேயானது. 

இதழன எல்லாம் தாங்கிக் சகாள்ளும் ேனவுறுதி சபற்ைரானால், அது 
ேனித சக்தியால் அல்ல, ோைாக, வியர்ழவகள் இரத்தோக சவேிப்பட 
சசபித்த சசப ளவழேளய அவருக்கு இத்தழகய ேனஉறுதிழயயும், 
ேனழதரியத்ழதயும் சபற்றுத் தந்தது என்பதில் ோற்று கருத்து இருக்க 
வாய்ப்பில்ழல. 

நம்முழடய வாழ்விலும் சந்திக்கும் அவோனங்கள், ளபாராட்டங்கள், 
ளவதழனகேில் நாம் தனித்து விடப்படுவதில்ழல என்பதழன உணர்ந்து, 
சசபத்தில் ஆழ்ந்தால், விடுதழல உண்டு. வாழ்வு சபற்ைிட முடியும் 
என்பதழன உணர்ந்தவர்கோக பங்ளகற்று பலிழய ஓப்புக் சகாடுப்ளபாம். 



 

 

இடைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  
பதில்: எல்லாம் வல்ல இடைவா, எங்கள் மன்ைாட்டடக் ககட்டருளும். 

1. எந்நாளும் எங்ேலள வழிநடத்தும் அன்பு பைய்வலம!  

ைிருச்சலபலய வழிநடத்தும் ைிருத்ைந்லை, ஆயர்ேள், குருக்ேள் மற்றும் 
துைவைத்ைார் அலனவலரயும் ஆசீர்வைியும், அவர்ேள் ஆற்றும் பணி 
வாழ்வில் சந்ைிக்கும் துன்ப துயரங்ேள் மற்றும் இலடயூறுேள் 
லபான்ைலவேளில் உடன் இருந்து அவர்ேலள  ோத்து வழிநடத்ைியருள 
இலைவா உம்லம மன்ைாடுேிலைாம். 

2. பாராளும் பரமலன எம் இலைவா!   

நாட்டிற்ோேவும் நாட்லட ஆளுேின்ை ைலைவர்ேளுக்ோேவும் 
மன்ைாடுேின்லைாம். அவர்ேலள நிலைவாய் ஆசீர்வைியும்.  அவர்ேள் 
ைன்னைத்லைாடு வாழாமல், ைங்ேலளத் லைர்ந்பைடுத்ை மக்ேளின் 
லைலவேலள நிலைலவற்ைவும், நாடு வளமும், நைமும் பபை அவர்ேள் 
உலழக்ேவும், அவர்ேளுக்கு நல்மனலை ைந்ைருள இலைவா உம்லம 
மன்ைாடுேின்லைாம். 

3. துன்பமில்ைாமல் இன்பம் இல்லை சிலுலவயில்ைாமல் சிம்மாசனம் 
இல்லை என்பலை உணர்த்ைிய எம் இலயசுலவ!   

எங்ேளுக்கு வரும் துன்பத் துயரங்ேலள ைாங்ேிக்போள்ளவும், பிைர் 
வாழ்வில் உள்ள சுலமேலள  பேிர்ந்து, போண்டு அவர்ேளுக்கு உைவி 
பசய்யும் நல் மனலைத் ைந்ைருள இலைவா உம்லம லவண்டுேிலைாம். 

4. ேருலணயின் பைய்வலம இலைவா!  

உம்முலடய பாடுேளின் புனிை வாரத்ைில் பயணிக்கும் நாங்ேள் 
உம்முலடய பாடுேளின் மாண்லப உணர்ந்து பிலழேலள அேற்ைி, 
லநர்லமயான வாழ்லவ வாழத் லைலவயான அருலளத் ைர இலைவா 
உம்மிடம் லவண்டுேிலைாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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