
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

‘இவரே என் அன்பார்ந்த மைந்தன்; இவர் குேலுக்கு செவிொயுங்கள்’ என்று இமை 
மைந்தனின் குேமைக் ரகட்டு அதன்படி நடக்க காைம் தவக்காைம் இேண்டாம் ஞாயிறு 
திருப்பைி நம்மை அமைக்கின்ைது. நைது ைீட்பின் பாமதயில் பயணிக்க இரயசுவின் 
ஒளியும் அவேது குேலும் நம்முன் செல்ைட்டும். அவேது குேலுக்கு ஏற்ப நம் கால்கள் 
பின்சதாடேட்டும். 

‘வானின் விண்ைீன்கமளப் ரபாை உன் வைிைேமபப் சபருகச் செய்ரவன்’ என்று 
ஆபிேகாம் ைீது தம் ஆெீமேப் சபாைிகின்ைார் இமைவன். இமத ஆபிேகாம் புரிந்து 
சகாள்ள ஏதுவாக ஆபிேகாைின் பைிகமள இமைவன் விரும்புகின்ைார். இத்தமகய 
ஆெீருக்கு அடிப்பமடயான காேணம் என்னசவன்ைால், ஏன் என்று ெற்றும் 
ரயாெிக்காைல் இமைவனின் வார்த்மதக்குப் பணிந்து நின்ை ஆபிேகாைின் 
விசுவாெம்தான். ஆபிேகாம் ரபால் நாமும் விசுவாெத்தில் உறுதியாய் இருக்க 
இப்பைியில் ைன்ைாடுரவாம். 

இன்மைய நற்செய்தி வாெகத்தில், ‘நான் ரதர்ந்து சகாண்டவர் இவர்’ என்று 
எல்ைாம் வல்ை இமைவனின் வார்த்மதகள் ரபதுருவுக்கும் நைக்கும் 
சவளிப்படுத்தப்படுகின்ைது. இவ்வார்த்மதகளில் கைந்துள்ள ஜவீன் சவளிப்படுகின்ைது. 
நம்ைில் இந்த ஜீவமன கண்டு உணே நாம் அமைக்கப்படுகிரைாம்.  

ரபதுரு இவ்வுைகில் வாழ்வதற்கு கூடாேம் அமைப்ரபாம் என்று 
உைகப்பிேகாேைான வாழ்க்மகக்கு தம்மை ஈடுபடுத்துகின்ைார். நிமைவாழ்வு தரும் 
இரயசு நம்ரைாடு இருக்மகயில் ைற்ை காரியங்கள் அதனதன்படி நிமைரவறும் 
என்பமத ெற்ரை ைைந்தவர் ஆகிைார். நாமும் பை ரவமைகள் பை ரவமளகளில் இது 
ரபான்று தான் நடந்து சகாண்டு இருக்கின்ரைாம்.  

தவக்காைம் என்பது ைனைாற்ைத்தின் காைம், இமை இேக்கத்தின் காைம். எனரவ 
ெரியான பாமதகமளத் ரதர்ந்சதடுத்து இமைவரனாடு இமணந்து நடக்க இப்பைியில் 
ரவண்டுரவாம். 

 
மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. அடிமைத்தனத்திைிருந்து எம் முன்ரனாமே ைீட்ட இமைவா! 

எம் திரு அமவயில் பேவிக் கிடக்கும் அடிமைத்தனங்கமள அமடயாளம் கண்டு, 
அவற்மைக் கமளந்து, எல்ரைாருக்கும் ெைைாக இமை நீதி கிமடத்திட ரதமவயான 
பணிகமள எம் திரு அமவத் தமைவர்கள் ஆற்ைிட அருள் தே ரவண்டும் என 
ஆண்டவமேக் சகஞ்ெி ைன்ைாடுரவாம். 

 



2. ஒளியின் பாமதயில் நடக்க அமைப்பவரே எம் இமைவா! 

இருளுக்குரிய தீச்செயல்கமளயும் இவ்வுைக இச்மெக்கு காேணைான 
தவறுகமளயும் விைக்கி, நற்பண்புகமளக் சகாண்டு, ஒளியின் பாமதயில் நடக்க 
உைதருமளப் சபாைிய ரவண்டும் என ஆண்டவமேக் சகஞ்ெி ைன்ைாடுரவாம். 

 

3.  நற்செயல்கள் புரிவசதற்சகன்ரை எம்மைப் பமடத்தவரே எம் இமைவா! 

எங்களால் இயன்ை உதவிமயப் பிைருக்கு செய்ய முன்வேவும், பிைருமடய 
துன்பங்களில் உடனிருந்து தாோள ைனதுடன் உதவிகள் செய்து நற்கனி சகாடுக்கும் 
ைேங்களாக வாை வேம் ரவண்டும் என ஆண்டவமேக் சகஞ்ெி ைன்ைாடுரவாம். 

 

4.  இேக்கரை உருவான எம் இமைவா! 

அக்னி சுட்சடரிக்கும் ரகாமட சவயிமை அனுபவிக்கும் நாங்கள், உைது 
கருமணயால் ைமைமய சபற்ைிடவும், இக்ரகாமடயில் வரும் ரநாய்களிைிருந்து 
ெிைியவர்கள், சபரியவர்கள் யாவரும் காக்கப்படவும், இதைான சூைமை சபற்ைிடவும் 
வேம் ரவண்டும் என ஆண்டவமேக் சகஞ்ெி ைன்ைாடுரவாம். 

 

5.  நம்பிக்மகயின் ஊற்ரை எம் இமைவா! 

எம் பகுதிவாழ் ைக்கமள உம் கேத்தில் தருகிரைாம். ரதமவயான ைமை 
சபாைிந்து நீர்நிமைகள் நிேம்பவும், குடும்ப ெைாதானம், ெந்ரதாஷம் சபருகவும், 
சபாதுத்ரதர்வு எழுதும் ைாணவ செல்வங்கள் ெிைந்த ஞானத்ரதாடு எழுதவும், 
ரவமைவாய்ப்பு, திருைணம், குைந்மத வேம் ரவண்டுரவார் உம் அருளால் சபற்று 
ைகிைவும் வேம் ரவண்டும் என ஆண்டவமேக் சகஞ்ெி ைன்ைாடுரவாம். 

 

நன்றி: ஆசிரியய. திருமதி. ஜ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

மறறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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