
 

 

ஆண்டவருடடய பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுடை 

குருத்துக்களை ஏந்தி, ஓசன்னா என்ற துதிபாடி இயேசு எருசயேம் 
ஆேேத்திற்குள் நுழைந்தழத நிழனவுகூர்ந்து, புனித வாரத்திற்குள் அடி 
எடுத்து ழவக்கவே இஞ்ஞாயிறு நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றது. 

ஓசன்னா என்ற துதியும்  

ஒைிக என்ற அவதூறும்  

ஒயர நாேிவே ஒேித்தது. 

இன்று நாமும் குருத்யதாழேகழை ஏந்தியும், ஓசன்னா பாடியும் 
இயேசுவிளன ஆராதிக்கின்யறாம். இயேசுேின் சாேேில் உள்ை மனிதர்கழை 
தூற்றுகின்யறாம். 

பசுழமோன குருத்து ஓழேகள் சருகாகும் முன்  

சிலுழவக்கு கட்டாேப்படுத்துகிறது கேவர் கூட்டம். 

இழவயேல்ோம் நன்கு அறிந்திருந்தும் இயேசு அழனத்ழதயும் 
ஏற்றுக் யகாள்கிறார். ஏயனனில் நாம் மீட்புப் யபறுவதற்காகயவ. 

இன்ழறே முதல் வாசகத்தில், துன்புறும் ஊைிேனின் உள்ைத்தில் 
உழறந்திருக்கும் இழறவனின் ஆயோசழனகழையும் அன்பிழனயும் 
எடுத்துழரக்கிறது எசாயா நூேின் ோர்த்ளதகள். யநருக்கடிகள் மத்திேிலும் 
என் தழேவரின் உடனிருப்ழப உணர்கின்யறன்; நான் அவமானம் 
அழடயேன் என்ற விசுவாசம் நம்மிலும் யமயோங்கட்டும். 

இன்ளறய நற்சசய்தி வாசகத்தில் எருசயேம் ஆேேத்திற்குள், 
கழுழதக் குட்டிேின் மீது அமர்ந்து, குருத்துக்கழை ஏந்தி, ஓசன்னா என்ற 
துதிகளுக்கு இழடயே இயேசு ஆேேம் நுழைவழதக் காண்கின்யறாம். 

இன்று ஒேிேக் குருத்துக்கள்  

நாழை சவுக்கடிகள்  

இன்று ஓசன்னா  

நாழை ஒைிக  

இன்று தாவதீின் ழமந்தன்  

நாழை சிலுழவேில் அழறயும்  

என்ற உறுதிேற்ற மனநிழே யகாண்ட இன்ழறே மக்கழைப் யபாேயவ 
அன்றும் மக்கள் இருந்தழமோல் சிலுழவ இயேசுவுக்கு. நாம் 
குருத்துக்கழை ழகேில் ஏந்துகின்யறாம். கிறிஸ்துழவ உள்ைத்தில் 
ஏந்துயவாம். இயேசுழவப் யபாே எல்ோ சூழ்நிழேழேயும் தாங்கவும், 
ஒன்றித்து வாைவும் வரம் யவண்டி இப்பேியில் இழணயவாம். 



 

 

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

1. பாடுகழை ஏற்றுக் யகாண்டவவே எம் இளறோ! 

புனித ோேத்திற்குள் அடிசயடுத்து ளேக்கும் இவ்வேளையில் எம் திரு 
அளேத் தளேேர்கள், பணியாைர்கள் ஆேேங்கள் மக்கள் கூட இேோத 
நிழேேிலும், உேகத்தின் நன்ழமக்காகவும், உேக மக்கைின் மீட்புக்காகவும், 
இளறேனிடம் யவண்டுதழேயும், சமூக அக்கழறயோடு யசேல்படவும் 
ேேமருை யவண்டுயமன்று இழறவா உம்ழம மன்றாடுகியறாம். 

2. துழண யசய்ே விழரந்து வருபவயர எம் இளறோ! 

எம் நாடு மட்டுமல்ே, உேகயம யகாடிே ழவரஸ் யநாயோடு யபாராடிக் 
யகாண்டிருக்கும் இவ்யவழைேில், எம் நாட்ழட ஆள்யவார் தகுந்த 
முன்யனச்சரிக்ழக சிகிச்ழச முழறகழை துரிதப்படுத்தி, யநாய் பரவுதழே 
தடுக்கவும், யநாய் தாக்கி இருப்பவர்களுக்கு முழறோன சிகிச்ழச வைங்க 
ஏற்பாடு யசய்ேவும், மக்களும் விைிப்புணர்யவாடு யசேல்பட்டு, தங்களை 
தற்காத்துக் யகாள்ைவும், ஞானமும் ஆற்றலும் தரயவண்டுயமன்று இழறவா 
உம்ழம மன்றாடுகியறாம். 

3. அன்பின் யதய்வயம எம் இளறோ! 

புனித ோேத்திற்குள் நுழையும் இவ்யவழைேில், உம் திருமகனின் 
பாடுகள் மற்றும் உேிர்ப்பின் பேழன முழுவதும் அனுபவித்து, எங்கள் 
வாழ்வில் யவைிப்படுத்தி, துன்புறும் மக்களுக்கு துழண நிற்க ேேமருை 
யவண்டுயமன்று இழறவா உம்ழம மன்றாடுகியறாம். 

4. வாழ்வைிக்கும் வள்ையே எம் இளறோ!  

எம் பகுதி வாழ் மக்கழை ஆசீர்வதியும். யகாழடேின் தாக்கம் 
மக்கைின் நேத்ழத பாதிக்காதவாறு உடல் நேத்ழத யபணிக் யகாள்ைவும், 
குடும்பங்கைில் அழமதி, மகிழ்ச்சி நிழறேவும், யநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் 
விழரவில் குணமழடேவும், சபாருைாதாேம் சீராகி மக்கள் இேல்பு 
வாழ்வுக்கு திரும்பவும், மாணவர்கள் எதிர்காேம் குறித்த யதைிவு யபறவும், 
இதே விருப்பங்கள் நிழறயவறவும் வரமருை யவண்டுயமன்று இழறவா 
உம்ழம மன்றாடுகியறாம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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