
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  

மூன்றாம் ஆண்டு 
திருப்பலி முன்னுரை 

 “இரறயாட்சிப் பணிக்கு இரற உடனிருப்பு உண்டு” என்ற சீர்மிகு சிந்தரனரய 
நமக்கு வழங்குகின்றது இன்ரறய வழிபாடு. 

  “ததான்றிற் புகழழாடு ததான்றுக அஃதிலார் 

 ததான்றலின் ததான்றாரம நன்று.” 

என்னும் வள்ளுவனின் வாக்கிற்தகற்ப இருந்தால் நல்ல கனி தை தவண்டும். 
இல்லாவிட்டால் ழவட்டப்பட தவண்டும் என்கிறது இன்ரறய நற்ழசய்தி. 

  “மனம் மாறாவிட்டால் நீங்களும் அவ்வாதற அழிவரீ்கள்” என்று இதயசு 
கூறுவதிலிருந்து, கடவுள் தாழ்த்துவது ‘பாவிகள் மனம் மாறதவ!’ என்று நாம் உணை 
தவண்டும். அத்திமை உவரமயில் காய்க்க காலம் தைப்படுகிறது என்பது கடவுளின் 
பலவனீமல்ல, மாறாக அவைது இைக்கதம. 

 நல்ல ழசயல்கள், நல்ல ழசாற்கள், நல்ல பண்புகதள சீடத்துவத்தின் நற்கனிகள். 
“நீங்கள் மிகுந்த கனி தந்து, என் சீடைாய் இருப்பதத என் தந்ரதக்கு மாட்சி அளிக்கிறது” 
என்று அரழப்பு விடுக்கும் நம் இதயசுவின் குைலுக்குச் ழசவிழகாடுப்தபாம்.  

நீதிக்கான பாரதரயத் ததடும் மனமாற்றமும், தநர்ரமயின் வழித்தடத்தில் 
தடம்பதிக்கும் உண்ரம வாழ்வும் இப்பூமியில் வாழும் எல்தலாருக்குள்ளும் ஏற்பட 
தவண்டும். இத்தவக்காலம் இரறவன் தரும் இைக்கத்தின் காலமாக, இரறவன் நம்ரம 
மனமாற விட்டு ரவக்கும் காலமாகக் கருதி நற்கனி தை முயல்தவாம். இைக்கம் 
நிரறந்த இரறவனின் இதயத்தில் இடம் பிடிக்கும் மக்களாக வாழ அருள் தவண்டி 
இப்பலியில் இரணதவாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர (விடுதரலப்பயணம் 3: 1-8a, 13-15) 
 

இன்ரறய முதல் வாசகம், மக்களின் துயர் கண்டுத் துடிக்கின்ற கடவுரளக் 
காட்டுகிறது. ஒளிந்த, மரறந்த வாழ்க்ரக வாழ்ந்த தமாதச, இஸ்ைதயல் மக்களின் 
விடுதரல வைீைாய் உருமாற்றம் ழபறுவரதயும், கடவுளுக்கும் தமாதசக்கும் இரடதய 
நரடழபறும் உரையாடரலயும் இவ்வாசகத்தில் தகட்தபாம். 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (1 ககாரிந்தியர் 10: 1-6, 10-12) 
 

இைக்கம் நிரறந்த கடவுளின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற நற்கனி தைாவிட்டால் 
இஸ்ைதயல் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அதத அழிவும் நமக்கும் தநரிடும் என்று 
எச்சரிப்பததாடு, தாம் நிரலயாக நிற்பதாக நிரனத்து ழகாண்டிருப்பவர் விழாதபடிப் 
பார்த்துக் ழகாள்ளட்டும் என்று கூறும் புனித பவுலடியாரின் அறிவுரைக்குக் கவனமுடன் 
ழசவிழகாடுப்தபாம். 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் தகட்டருளும். 

 

1. நான் ழசால்வரதழயல்லாம் ழசய்யுங்கள் என்று உம்மால் அரழக்கப்பட்ட எம் 
திருத்தந்ரத, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர், ழபாதுநிரலயினர் அரனவரும் 
தமாதசரயப் தபால, இதயசுவின் குைலுக்குச் ழசவிமடுத்து, தங்களிடம் 
ஒப்பரடக்கப்பட்ட மக்கரள மீட்பின் பாரதயில் வழிநடத்த தவண்டுழமன்று இரறவா 
உம்ரம மன்றாடுகிதறாம். 

 

2. கருரணயின் இரறவா! நாட்ரட ஆளும் தரலவர்கள் அரனவரும் பார்தவானின் 
மனநிரலரயக் ழகாண்டிைாமல், எல்லா மக்களும் அரமதி, சமாதானம், வளமான 
வாழ்விரன மக்கள் ழபற்றுக் ழகாள்ள ததரவயான வாழ்வாதாைங்கரள ஏற்படுத்திக் 
ழகாடுக்க ஞானத்ரதக் ழகாடுக்க தவண்டுழமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிதறாம். 

 

3. எங்கதளாடு என்றும் வாழும் இரறவா! இந்த ழகாடிய ழகாள்ரள தநாயின் 
காலத்தில், இந்த தநாயினால் அவதியுறுகின்ற அரனத்துப் பிள்ரளகளுக்காகவும் 
உம்ரம மன்றாடுகிதறாம். தநாயின் ழகாடுரமயினால் தனிரம, ழவறுரம, 
பாதுகாப்பின்ரம, இயலாரம, கண்டுழகாள்ளாரம தபான்றவற்றால் தன் வாழ்வில் 
துன்புறுகின்ற அரனவரையும் நீதை கண்தணாக்கி, மறுவாழ்வு ழகாடுத்திட 
தவண்டுழமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிதறாம். 

 

4. இந்த உலகத்ரத மீட்க தன்ரனதய தியாகமாக்கிய இரறவா! தவக்காலத்தில் 
பயணம் ழசய்யும் நாங்கள் எங்கள் பிள்ரளகரள தநரிய வழியில் நடத்தி, அவர்களின் 
எதிர்காலம் முழுவதும் கிறிஸ்துவுக்கு உகந்த வாழ்க்ரக வாழ்வும், இன்ரறய 
உலகத்ரத அடிரமப்படுத்தியிருக்கும் கணினிமயம், அரலதபசிகள், தபாரதப் 
ழபாருட்கள், தவறான வழிமுரறகரள மாற்றி சரியான வாழ்க்ரகப் பாரதரய 
அரமத்து நிரறவாக வாழ்ந்திட இரறவா உம்ரம மன்றாடுகிதறாம். 

 

நன்றி: அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கேலகேஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 கயாவா 04: 16 

ேரறத்திரு. அேிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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