
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

 “சிலுவையின் ஆற்றல் உயிர்ப்பின் ைிவையாம்” என்ற சிந்ைவைவயச் சீர்தூக்கிப் 
பார்க்க ைைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு ைழிபாடு நம்வை அவழக்கின்றது. 

 இவறைன் ஆபிராைிடம் உடன்படிக்வக சசய்கிறார். அந்ை உடன்படிக்வகவய 
இயயசுைின் நிவறவு சசய்கிறார். ஆண்டைருவடய ைைைாற்றம் நம்முவடய 
ைைைாற்றத்ைிற்கு அவழப்பு ைிடுக்கிறது. ைைது ைழிைரபிற்கு என்ை ஆகுயைா என்று 
கலக்கம் சகாள்ளாை ஆபிராம் ஆண்டைருக்குச் சசைிசாய்க்கிறார். ைீட்புக்கு 
அடிப்பவடயாை இவறநம்பிக்வகயின் ைந்வையாக நம் அவைைருக்கும் 
முன்ைாைிரியாகிறார்.  

 இயயசுைின் பணிக்காலத்ைின் சைாடக்கத்ைில் ஒலித்ை ைிண்ணகக் குரல் 
அைவரத் ையாரித்ைது. ைற்யபாது அயை குரல் இயயசுவை அைரது பாடுகளுக்குத் 
ையாரிக்கிறது. ைண்ணரீில் ைிருமுழுக்குப் சபற்ற இயயசு இரத்ை ைிருமுழுக்கு சபறத் 
ையாராகிறார். ைந்வைக்குச் சசைிசாய்த்து, கீழ்ப்படிந்து, நம்வை ைீட்க ைிருவுளம் 
சகாள்கிறார். இயயசுவைக் கண்ட சீடர்களின் முகம் பிரகாசித்ைது யபால, நம் 
முகங்களும் இவறைைின் அருளால் பிரகாசிக்க, இயயசுைின் குரலுக்குச் சசைிசாய்த்து, 
கீழ்ப்படிந்து, உருைாறி, சுடர்ைிட அருள் யைண்டி இப்பலியில் இவணயைாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர (சைாடக்க நூல் 15: 5-12, 17-18, 21b) 
 

புைிய நாட்வடப் சபற்ற ஆபிராமுடன் இவறைன் சசய்யும் உடன்படிக்வகயில் 
ைாக்குறுைி, அவடயாளம், கீழ்ப்படிைல் என்ற மூன்று அம்சங்கவளயும் உள்ளடக்கி 
உள்ளது இன்வறய முைல் ைாசகம். ஆபிராம் ஆண்டைர் ைீது நம்பிக்வக சகாண்டார். 
ஆண்டைர் அைருக்கு நீைியாகக் கருைிைார். ஆம், கடவுளின் உடன்படிக்வகவயயும், 
ஆபிராம் கடவுள் ைீது சகாண்ட நம்பிக்வகவயயும் எடுத்துவரக்கும் இவ்ைாசகத்ைிற்குச் 
சசைிைடுப்யபாம்.  

 
இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (பிலிப் 3: 17- 4: 1) 
 

கிறிஸ்துைின் இரண்டாம் ைருவகயின்யபாது அைர் ைைது ஆற்றலால் 
ைாழ்வுக்குரிய நம் உடவல ைாட்சிக்குரிய ைைது உடலின் சாயலாக உருைாற்றுைார் 
என்று அைரின் அன்வபப் பைிவு சசய்கிறார். “ஆண்டையராடுள்ள உறைில் 
நிவலத்ைிருங்கள்” என்று கூறும் இவ்ைாசகத்ைிற்கு கைைமுடன் சசைிைடுப்யபாம். 

 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. ஆபிரகாைின் நம்பிக்வகவய நீைியாக கருைிய ஆண்டையர! உம்ைீது சகாண்ட 
நம்பிக்வகயின் ைழியாக, ைாயாம் ைிரு அவைவய ைழிநடத்தும் எம் ைிருத்ைந்வை, 
ஆயர்கள், குருக்கள், இருபால் துறைியர் அவைைரும் ைங்களிடம் ஒப்பவடத்ை ைக்கவள 
இவற நம்பிக்வகயில் ைளர்த்து, இவறைன் ைிரும்பும் ைழியில் அைர்கவள நடத்ைிச் 
சசல்ல யைவையாை ைரங்கவள நிரம்ப ைர இவறைா உம்வை ைன்றாடுகியறாம். 

 

2. ைண்ணகத்வை ஆளும் ைவலைர்களுக்காய் உம்வை யைண்டுகியறாம். ைங்களின் 
ைக்கள் பணியில் ைருகின்ற எல்லாைிை ைவடகவளயும், எைிர்ைவறயாை ஆைிக்க 
சக்ைிகவளயும் முறியடித்து, ைக்களுக்குத் யைவையாை ைாழ்ைாைாரங்கவள 
முழுவையாய்க் சகாடுத்ைிடவும், வகைிடப்பட்டைர்கள், அைாவைகள், யைவையில் 
இருப்யபார், யநாயிைால் துன்புறுயைார் ைற்றும் இவளயயார்களின் ைாழ்வுக்கு 
யைவையாை யைவலைாய்ப்புகவளயும் நிவறைாய் சகாடுத்ைிடவும், அைற்கு 
யைவையாை ஞாைத்வை ைவலைர்களுக்கு சகாடுத்ைிட இவறைா உம்வை 
ைன்றாடுகியறாம். 

 

3. ஆண்டைரின் உறைில் என்றும் நிவலத்ைிருக்க, இங்கு கூடியுள்ள அவைத்து 
ைக்களுக்காகவும் உம்வை ைன்றாடுகியறாம். அவைத்துலக ைக்களும் இவறைைில் 
இவணந்து, ைாழ்ைில் ைருகின்ற சைால்கவள துணிவுடன் எைிர்சகாள்ளவும், சகாள்வள 
யநாயிலிருந்து ைிடுபடவும், ைறுவை, யைவலயின்வை, கடன் சைால்வலகள் ைற்றும் 
பிரிந்து யபாை உறவுகள் அவைத்தும் சரிசசய்யப்படவும் யைண்டுசைன்று இவறைா 
உம்வை ைன்றாடுகியறாம். 

 

4. ைைக்காலத்ைின் இரண்டாைது ைாரத்ைில், இயயசுைின் பாடுகவளத் ைியாைித்து, 
இவறைைின் உறைில் ைங்கவள இவணத்துக் சகாள்ள இங்கு கூடியுள்ள 
அவைைருக்காகவும் உம்வை ைன்றாடுகியறாம். இைர்களின் குடும்பங்கள், உறவுகள், 
குழந்வைகள் ைற்றும் இவளஞர்கவள அவைைரும் இவறைைின் ைாட்சியில் 
பங்குசபறக் கூடியைர்களாக எந்நாளும் ைாழ்ந்ைிட அருள்புரிய இவறைா உம்வை 
ைன்றாடுகியறாம்.  

நன்றி: அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கேலமேஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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