
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

மனமாற்றம் அரைந்து, பரைய பாவ வாழ்விலிருந்து விலகி, புதிய 
எண்ணங்கரை மனதில் விரதக்கும் பபாது புதுவாழ்வு ஒன்று மலர்கின்றது என்பரத 
உணர்ந்து ககாள்ை இத்தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு திருப்பலி நம்ரம 
அரைக்கின்றது. “மாற்றம் ஒன்பற மாறாதது; மாற்றத்திற்கு உட்பைாதது அைிந்துவிடும்” 
என்ற எச்சரிக்ரகரய நமக்குத் தருகின்றது. 

உரைகைில் ஏற்படும் மாற்றம்  

நாகரீகத்தின் அரையாைமாக அரமயும். 

உள்ைத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்  

நம் ஞானத்தின் அரையாைமாக அரமயும். 

நாகரீகத்ரதவிை ஞானம் பமலானது என்பரத  

உணர்ந்து ககாள்வபத உண்ரமயான மனமாற்றம். 

இன்ரறய முதல் வாசகத்தில், “இருக்கின்றவைாக இருக்கின்றவர் நாபன” என்று 
பமாபசக்கு தம்ரம கவைிப்படுத்துகின்றார் இரறவன். தீய்ந்து பபாகாத முட்புதரைப் 
பார்க்க தான் நின்ற இைத்ரத மாற்றினார். அம்மாற்றம் ஆடுகைின் ஆயனாய் 
இருந்தவரை மக்கரை மீட்க இரறவன் அரைத்த கருவியாய் மாற்றியது. 

இன்ரறய நற்கசய்தி வாசகத்தில், பாவ வைிரய விட்டு விலகி மனமாற்றம் 
கபறும் பபாது புதுவாழ்வு இரறவனால் அருைப்படும் என்பரத இபயசு உவரம 
வாயிலாக உணர்த்துகின்றார். பாவத்தினிமித்தம் அரனவரும் அைிக்கப்பை 
பவண்டுகமன இரறவன் விரும்புவதில்ரல. பாவத்தின் பாரதயிலிருந்து விலகி 
நற்பாரதயில் பாதம் பாதிக்கபவ இரறவன் எதிர்பார்க்கின்றார். 

தவறிரைக்கா மனிதன் இல்ரல; 

திருத்த இயலா தவறுகள் இல்ரல. 

எனபவ நமது பாவங்கள், தவறுகரைத் திருத்திக்ககாள்ை தைப்பட்டுள்ை 
வாய்ப்புதான் இத்தவக்காலம். கவட்ைப்பைபவண்டிய மைத்திற்கு கிரைக்கப்பட்ை 
மறுவாய்ப்பு, உைத்தாலும் எருவாலும் நிரல நிறுத்தப்படுவது பபால, நமது மனமாற்றம் 
அரைந்த வாழ்வும் கெபத்தாலும் தவத்தாலும் கனி ககாடுக்க பவண்டும். இவற்ரற 
மனதில் தாங்கி இப்பலியில் பவண்டுபவாம். 

 
 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் பகட்ைருளும். 

 

1. மனம் மாறுங்கள் என அரைப்பு விடுப்பவபை எம் இரறவா! 

எம் திருஅரவரய வைிநைத்தும் தரலவர்கள், பணியாைர்கள் உமது 
பிைசன்னத்ரத மக்கள் அறிந்து ககாள்ைவும், மனமாற்றத்ரத மக்கள் மனதில் 
ஏற்படுத்தவும் உதவிக்கைம் நீட்டி வைிநைத்திை பவண்டும் என ஆண்ைவரைக் ககஞ்சி 
மன்றாடுபவாம். 

 

2. கனிதைா மைங்கள் கவட்ைப்படும் என்றவபை எம் இரறவா! 

ஒபை நாட்ரை ஆளும் எம் தரலவர்கள் ஒபை மக்கள் ஆட்சியின் கீழ் 
இருந்தாலும் தான்பதான்றித்தனமாக கசயல்பட்டு, நாட்டின் வைர்ச்சிரயத் 
தரைப்படுத்தி வறுரமரய உருவாக்கிய பாரதயிலிருந்து விலகி, கனி தரும் 
மைங்கைாக மாற்ற எருவாக இத்பதர்தல் அரமயவும், பசரவ உள்ை கபற்ற 
தரலவர்கள் ஆட்சியில் அமைவும் வைம் பவண்டும் என ஆண்ைவரைக் ககஞ்சி 
மன்றாடுபவாம். 

 

3.  இருக்கின்றவைாக இருக்கின்றவர் நாபன என்றவபை எம் இரறவா! 

உம்ரம அறிந்து ககாள்ைவும், உம் வைியில் நைக்கவும், வாழ்க்ரகயில் 
ஆக்கத்ரதயும் அைிரவயும் தரும் கதாரலத்கதாைர்பு சாதனங்கள், ஊைகங்கரை 
ஆக்கப்பூர்வமான பதரவக்கு பயன்படுத்தி, ஆற்றல் பமலாண்ரமரய உமதருைால் 
கற்றுக் ககாள்ளும் வைம் பவண்டும் என ஆண்ைவரைக் ககஞ்சி மன்றாடுபவாம். 

 

4.  குடும்ப உறவுகரை அன்பால் இரணப்பவபை எம் இரறவா! 

குடும்பங்கைில் அன்பு, நம்பிக்ரக, கபாறுரம பமபலாங்கவும், உறவுகளுக்கு 
இரைபய பிைச்சரனகள் எழும்பபாது கபாறுரமபயாடு கனி தைா மைத்திற்கு மீண்டும் 
எரு பபாட்டு வாய்ப்பு தருவது பபால, நிதானம் என்நும் குணம் கபற்று குடும்ப உறவுகள் 
பமம்பை வைம் பவண்டும் என ஆண்ைவரைக் ககஞ்சி மன்றாடுபவாம். 

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

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ஜயாவா 04: 16 

மயறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர்  ா. 
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