
தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

தவக்காலம் இைண்டாம் ஞாயிறு வழிபாட்ரட சிறப்பிக்க வந்துள்ள உங்கள் 
அரைவருக்கும் இயயசுவின் இைிய நாமத்தில் அன்பாை வணக்கங்கள்.  

 இன்று நாம் இயயசுவின் உருமாற்ற நிகழ்ரவக் ககாண்டாடுகியறாம். இது 
இயயசுவின் வாழ்வில் நடந்த வித்தியாசமாை நிகழ்வு இது. இந்த நிகழ்வு நடந்த 
இடமாக “மரல” கருதப்படுகின்றது. மரலமீது இயயசு யதாற்றம் மாறிைார் என்பது 
கடவுளுக்கும், மைிதருக்கும் பாலமாக இயயசு உள்ளார் என்பரதக் காட்டுகிறது.  

இயயசுவின் பணிவாழ்வில் இரு மரலகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தரவ. ஒன்று, 
தாயபார் மரல. இைண்டு, கல்வாரி மரல. இயயசு தாயபார் மரலயில் உருமாறிைார். 
கல்வாரி மரலயில் உரு சிரதந்தார். தாயபார் மரலயில் அவைருயக எலியாவும், 
யமாயசயும் இருந்தைர். கல்வாரி மரலயில் இரு கள்வர்கள் இைண்டு புறமும் 
இருந்தைர். தாயபார் மரலயில் யபதுரு, “இங்யகயய இருப்பது நல்லது” என்ற அவரின் 
மகிழ்ச்சி, “அவரை எைக்குத் கதரியாது” எை இயயசுரவ மறுதலிக்க ரவத்தது கல்வாரி 
மரல.  

தாயபார் மரலயில், “இவயை என் அன்பார்ந்த மகன்” என்று தந்ரத இரறவன் 
மகிரமப்படுத்தும் குைல் ஒலித்தது. கல்வாரி மரலயில் “என் இரறவா, என் இரறவா, 
ஏன் என்ரைக் ரககநகிழ்ந்தீர்” என்ற இயயசுவின் அவலக் குைல் ஒலித்தது. தாயபார் 
மரலயின் மகிரமயும், கல்வாரி மரலயின் இகழ்வும் இயயசுவுக்கு ஒன்றுதான். 
யபாற்றுவார் யபாற்றலும், தூற்றுவார் தூற்றலும் அவரை எந்தவிதத்திலும் 
பாதிக்கவில்ரல. 

 அவர் தம் இலட்சியத்ரத மட்டுயம முன்ைிறுத்தி, தன் பணிவாழ்வின் 
பயணத்ரதத் கதாடர்ந்தார். இந்நிகழ்வு நடந்ததின் யநாக்கம் என்ை, தாக்கம் என்ை? 

➢ முதலாவதாக, இயயசு இரறவைால் அனுப்பப்பட்டவர்” என்பரத சீடர்கள் 
உணர்ந்து, நம்பிக்ரகயில் இன்னும் ஆழப்படயவ இந்த உருமாற்றம் 
நிகழ்கின்றது.  

➢ இைண்டாவதாக, இரறமகன் தந்ரதயின் விருப்பப்படி சிலுரவச் சாரவ 
ஏற்க யவண்டும் என்பரத சீடர்கள் புரிந்து ககாள்ள யவண்டும் 
என்பதற்காக இந்நிகழ்வு ஏற்பட்டது.  

➢ மூன்றாவதாக, மாட்சியும், துன்பமும், பாைாட்டும், அவமாைமும் மாைிட 
வாழ்வு என்னும் நாணயத்தின் இருபக்கங்கள் என்பரதயும் இந்நிகழ்வு 
உணர்த்துகின்றது.  

இத்தரகய உணர்வுகயளாடு நாமும் நம்ரமயய இக்கல்வாரி பலியில் ஒப்புக் 
ககாடுப்யபாம். நாம் அரைவரும் இயயசுவின் ஓருடலாய் மாறுயவாம். 

 

 



முதல் வாசக முன்னுரை: (கதா.நூல் 15: 5-12, 17-18, 21b) 

இன்ரறய முதல் வாசகம், கடவுள் மீது ஆபிைகாம் ககாண்ட நம்பிக்ரகரயப் 
பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. ஆண்டவர் ஆபிைாமுக்கு நாட்ரட உரிரமச்கசாத்தாக 
வழங்குவது குறித்த உடன்படிக்ரகரய கசய்து ககாள்வரதப் பற்றி வாசிக்க 
யகட்கியறாம். வாைத்து விண்மீன்கரளப் யபான்று, ஆபிைகாமின் வழிமைபிைரை 
கபருகச் கசய்ய இருப்பதாக ஆண்டவர் வாக்களிக்கிறார். ஆண்டவரின் 
வாக்குறுதிகளுக்கு ஆபிைகாமின் நம்பிக்ரகயய காைணம் எை விவிலியம் கூறுகிறது. 
நாமும் ஆபிைகாரமப் யபால கடவுள் மீது முழுரமயாை நம்பிக்ரக ககாண்டவர்களாய் 
வாழ்ந்து, அவைது ஆசிகரள உரிரமயாக்கி ககாள்ளும் வைம் யகட்டு, இவ்வாசகத்திற்கு 
கசவிககாடுப்யபாம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை: (பிலிப்பியர் 3:17-4:1) 
 

இன்ரறய இைண்டாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் பவுல், கிறிஸ்துவின் சிலுரவயய 
மீட்புக்கு வழி என்பரத எடுத்துரைக்கிறார்.  சிலுரவக்கு பரகவர்களாய் இருப்யபார் 
மாைக் யகட்டுக்கும் அழிவுக்கும் ஆளாவர் என்று கதளிவுபடுத்துகிறார். இரறமகன் 
இயயசு மைிதரின் நிரலக்கு தம்ரம தாழ்த்தியதால், நம்ரம மாட்சிக்கு உரியவர்களாய் 
மாற்ற வல்லவர் என்பரத உணை நாம் அரழக்கப்படுகியறாம். ஆண்டவயைாடு உள்ள 
உறவில் நிரலத்திருந்து, அவர் தரும் உருமாற்றத்ரத கபற்று மகிழும் வைம் யகட்டு, 
இவ்வாசகத்திற்கு கசவிககாடுப்யபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் யகட்டருளும். 

1. “நல்ல ஆயன் நானே, நல்ல ஆயன் தன் ஆடுகளுக்காக தம் உயிரரனய ககாடுப்பான்” 
என்ற இனயசுனவ, 

 இரறப்பணிக்காக தங்கரைனய அர்ப்பணித்த திருத்தந்ரத, ஆயர்கள், குருக்கள், 
அருட்சனகாதரிகள், துறவிகள் அரேவரும் தங்கள் அர்ப்பணத்தின் னேன்ரேரய 
உணர்ந்து, எந்த பலவேீங்கள், வலுவின்ரேயில் வழீ்ந்திடாேல், உம் அருைால் 
அரேத்து னசாதரேகரையும் கவன்று, ேக்கரை நல் ேேோற்றத்திற்கு இட்டுச் 
கசல்லும் பணிரய சிறப்பாக முன்கேடுத்துச் கசய்வதற்கு னவண்டிய இரறயாற்றலும், 
வல்லரேயும், சக்தியும் தந்தருை னவண்டுகேன்று இரறவா உம்ரே 
ேன்றாடுகின்னறாம். 

 

2. “நான் உங்கரைத் திக்கற்றவர்கைாக விடோட்னடன்” என்ற இனயசுனவ, 

 தாய், தந்ரத இழந்த பிள்ரைகள், பிள்ரைகைால் ரகவிடப்பட்ட கபற்னறார்கள், 
சமூகத்திோல் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் அரேவரரயும் உம்ேிடம் ஒப்புக் 
ககாடுக்கின்னறாம். அவர்கைின் உள்ைத்து னதரவகரை, நீனர நிரறவு கசய்யும். 



அவர்கைின் ேேக் கண்ணரீர, நீனர ேகிழ்ச்சியாக ோற்றும். அவர்கைின் பாச 
ஏக்கங்கரை, உம் அன்பிோல் நிரப்பி, கண்ணின் ேணினபால் அவர்கரைக் காத்தருை 
னவண்டுகேன்று இரறவா உம்ரே ேன்றாடுகின்னறாம். 

 

3. “அரேதிரய உங்களுக்கு விட்டுச் கசல்கின்னறன், என் அரேதிரயனய உங்களுக்கு 
அைிக்கினறன்” என்ற இனயசுனவ, 

 இன்று பலரின் இல்லங்கைிலும், உள்ைங்கைிலும் அரேதி, நிம்ேதியின்றி 
தவிக்கின்றேர். அரேதிக்காக, நிம்ேதிக்காக எங்ககங்னகா கசல்கின்றேர். னபாரத, ேது 
னபான்ற தவறாே வழிகைில் நிம்ேதிரய, அரேதிரய னதடுகின்றேர். அவர்கள் னதடும் 
இரறயரேதி உம்ேினலதான் இருக்கின்றது, அது உம்ேிடம் ேட்டுனே உள்ைது என்பரத 
உணர்ந்து, உம் இல்லம் நாடி வந்து, உம் நற்கருரண பிரசன்ேத்தில் உம் உடேிருப்பின் 
வழியாக, நீர் தரும் அரேதிரய கபற்றுக் ககாள்ை னவண்டுகேன்று இரறவா உம்ரே 
ேன்றாடுகின்னறாம். 

 

4. “உயிர்த்கதழுதலும் வாழ்வுே நானே, என்ேில் நம்பிக்ரக ககாள்பவர் இறப்பினும் 
வாழ்வார்” என்ற இனயசுனவ, 

  எங்கள் குடும்பங்கைில், உறவுகைில் இறந்தவர்களுக்கும். ேற்றும் யாரும் 
நிரேயாத ஆன்ோக்களுக்கும் நீனர உம் அைவற்ற அன்பிோல், னபரிரக்கத்திோல் 
அவர்கைின் வாழ்வில் கசய்த அரேத்து பாவங்கரையும் ேன்ேித்து, அவர்களுக்கு உம் 
னபரின்ப வடீ்டில் இடேைித்தருளும். உம்ரே முகமுகோய் தரிசித்து, உம்ரேப் னபாற்றி, 
துதித்திட கசய்தருை னவண்டுகேன்று இரறவா உம்ரே ேன்றாடுகின்னறாம். 

 

5. “உலகின்; ஒைி நானே: என்ரேப் பின்கசல்பவர் இருைில் நடக்க ோட்டார்” என்ற 
இனயசுனவ, 

 உம் சாயரலயும், உயிர் மூச்ரசயும் தாங்கியிருக்கின்னறாம் எே 
வார்த்ரதயைவில் ேட்டும் கசால்லிக் ககாள்ளும் கிறிஸ்தவர்கைாக இல்லாேல்,  பாவ 
வாழ்வின் நாட்டங்கரை விட்டு விலகி, உம் வார்த்ரதரய வாழ்வாக்கி, எங்கள் 
பாவங்கரை உம் திருமுன் அறிக்ரகயிட்டு, நல்ல ேேோற்றத்ரத இத்தவக்காலத்தில் 
எங்கள் கசபம், தவத்திோல் கசய்து, என்றும் உம் அன்புக்குரிய, ஆசீருக்குரிய 
பிள்ரைகைாக, உம் ஒைியின் பாரதயில் வாழ்ந்திட னவண்டுகேன்று இரறவா உம்ரே 
ேன்றாடுகின்னறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 னயாவா 04: 16 

ேரறத்திரு. அேிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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