
தவக்காலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  

மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு வழிபாட்டை சிறப்பிக்க வந்துள்ள உங்கள் 
அடைவருக்கும் இயயசுவின் இைிய நாமத்தில் அன்பாை வணக்கங்கள்.  

 இன்டறய முதல் வாசகத்தில், இடறவன், “எகிப்தில் என் மக்கள்படும் 
துன்பத்டத என் கண்களால் கண்யைன்” எைக் கூறுவடதயும், அதிலிருந்து அவர்கடள 

விடுவிக்க யமாயசக்கு அடழப்பு விடுப்படதயும்  காண்கின்யறாம். ஆம், இடறவன் நம் 
துன்பங்கடள, துயரங்கடள, கண்ணடீரக் காண்பவராக இருக்கின்றார். நம்டம 
அதிலிருந்து விடுவிப்பவராகவும் அவயர இருக்கின்றார்.  

துன்பங்களின்றி வாழ்க்டகயில்டல. “உலகில் உங்களுக்குத் துன்பம் உண்டு, 
எைினும் துணிவுைன் இருங்கள்” எை இடறமகன் கூறுகின்றார். துன்பங்கடள, 
பாடுகடள ஏற்கயவ அவர் மண்ணுலகில் மனுவுரு எடுத்து வாழ்ந்து காட்டிைார். 
அதைால், நாம் துன்பங்களில் யசார்ந்து விைாமல், துயரங்களில் தளர்ந்து விைாமல் 
இடறவன் நம்டம அதிலிருந்து விடுவிக்க வல்லவர் என்படத உணர்ந்தவர்களாக 
துணிவுைன் அவற்டற ஏற்று வாழ முற்படுயவாம். 

 இன்டறய நற்சசய்தி, நமக்கு உணர்த்தும் சிந்தடை, “நாம் மட்டும் நீதிமான், 
மற்றவர்கள் பாவிகள்” எை நிடைக்கும் பரியசயத்தைத்டத விட்சைாழித்து, நம் 
கண்ணில் உள்ள மரக்கட்டைடயப் பார்த்து நம் வாழ்டவ மாற்றிக் சகாள்ள முற்பை 
யவண்டும். நாம் மைம் மாறாவிட்ைால் அழிவு உண்டு எை அடைவடரயும் 
எச்சரிக்கின்றார். யமலும், “இன்னும் ஓராண்டு பார்ப்யபாம்” எை நம் சபாருட்டு 
இரக்கமுள்ளவராக, தந்டதயிைம் பரிந்து யபசுபவராக, நம் மைமாற்றத்திற்காக 
சபாறுடமயுைன் காத்திருக்கின்றார். “நம் ஆண்ைவரின் சபாறுடமயய நமக்கு மீட்பு 
எைக் கருதுங்கள்” என்ற புைித யபதுரு தம் திருமுகத்தில் கூறுகின்ற 
இடறவார்த்டதடய உள்வாங்கியவர்களாக, உணர்ந்தவர்களாக. இடறவன் நமக்குக் 
சகாடுத்திருக்கின்ற இக்காலத்டதப் பயன்படுத்தி, உறுதியாை நல்ல மைமாற்றத்டதப் 
சபற அருள் யவண்டி, ஆற்றல் யவண்டி, இக்கல்வாரிப் பலியில் நம்டமயய 
முழுடமயாக ஒப்புக் சகாடுப்யபாம். 



முதல் வாசக முன்னுரர: (விடுதரலப் பயணம் 3: 1-8, 13-15) 

ஆண்ைவருக்கு உரியவர்கயள!  இன்டறய முதல் வாசகம் ஓயரபு மடலயில் 
ஆடு யமய்த்து சகாண்டிருந்த யமாயசடய ஆண்ைவர் அடழத்தடத பற்றி 
எடுத்துடரக்கிறது. எகிப்திய அடிடமத்தைத்தில் சிக்கித் தவித்த இஸ்ரயயல் மக்கடள 
விடுவித்து பாலும் யதனும் சபாழியும் பரந்தயதார் நாட்டிற்கு அவர்கடள நைத்திச் 
சசல்ல ஆண்ைவர் யமாயசடயத் யதர்ந்சதடுக்கிறார். எரியும் முட்புதரில் யமாயசக்கு 
காட்சி அளித்த கைவுள் அவரிைம் தூய்டமடய எதிர்பார்க்கிறார். "உன் 
பாதங்களிலிருந்து மிதியடிகடள அகற்றிவிடு; ஏசைைில் நீ நின்று சகாண்டிருக்கிற 
இந்த இைம் புைிதமாைது" என்று ஆண்ைவர் யமாயசயிைம் அறிவுறுத்துவடதக் 
காண்கியறாம். என்சறன்றும் 'இருக்கின்றவராக இருக்கின்ற கைவுள்’ முன்ைிடலயில் 
தூயவர்களாக வாழும் வரம் யவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு சசவிசகாடுப்யபாம். 

 

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

ஆண்ைவருக்கு உரியவர்கயள! இன்டறய இரண்ைாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் 
பவுல் எகிப்திய அடிடமத்தைத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ை இஸ்ரயயலடரப் பற்றி 
எடுத்துடரக்கிறார். பாடலநிலத்தில் அவர்களுக்கு உணவும் தண்ணரீும் கிடைத்த 
சபாழுதும் சபரும்பான்டமயயார் ஆண்ைவருக்கு எதிராக முணுமுணுத்தைர். 
கைவுளுக்கு எதிராக சசயல்பட்ைதால் அவர்கள் அழிவுக்கு ஆளாைார்கள். நாம் மைம் 
மாறும் சபாருட்டு இடவ நமக்கு எச்சரிக்டகயாக அடமந்திருக்கின்றை என்படத 
திருத்தூதர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். பாவத்தின் தீய விடளவிடை உணர்ந்தவர்களாய் மைம் 
மாறி புதுவாழ்வு வாழும் வரம் யவண்டி இவ்வாசகத்திற்கு சசவிசகாடுப்யபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. “மைம் மாறி வாழ்வு சபறுங்கள்” என்றுடரத்த எம் இடறவா, 

  இத்தவக்காலத்தில், எங்கள் எண்ணங்கள், சசயல்கள் அடைத்திலும் 
சவளியவைத்தைமில்லாது, உம் ஆசீருக்கும், அருளுக்கும் எங்கள் பாவங்கள், 
தடைக்கற்களாக இல்லாதவண்ணம், உள்ளத்தின் ஆழத்தில் எங்கள் பாவங்கடள 
உணாந்தவர்களாக, உம் அன்பிற்கும், இரக்கத்டதயும் உணர்ந்தவர்களாக, எங்கள் 



வாழ்டவ புதுப்பித்து, தூயயதார் உள்ளத்டத எங்களுக்குள் சபற்றவர்களாக, வாழ்ந்திை 
வரம் யவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

2. “உைது ஆற்றலாலும் அல்ல, வலிடமயாலும் அல்ல, எைது ஆவியாயல ஆகும்” 
என்றுடரத்த எம் இடறவா, 

தங்கள் உைல் யநாயிைாலும், இன்னும் பல்யவறு சூழ்நிடலகளிைாலும் 
இத்திருப்பலிக்கு வர இயலாத மாந்தர்கடள உம்மிைம் அர்ப்பணிக்கின்யறாம். அவர்கள் 
யநாய்கள், யவதடைகள், மைப்பாரங்கள் அடைத்திைின்றும் அவர்கடள விடுவித்து, 
உம் நற்கருடண பிரசன்ைத்டத அவர்களுக்குக் சகாடுத்து, அவர்கடள வாழ்வித்து, 
அவர்கள் விடரவில் உம் சந்நிதாைம் வந்து, திருப்பலிடய காணும் யபற்றிடை சபற்று, 
உமக்கு நன்றியறிந்த மக்களாக வாழ்ந்திை வரம் யவண்டி, இடறவா உம்டம 
மன்றாடுகின்யறாம். 

 

3. “யதடவக்கு யமல் உன்ைிைம் உள்ளடதசயல்லாம் தருமம் சசய்துவிடு” என்றுடரத்த 
எம் இடறவா,  

தங்கள் வாழ்வின் அடிப்படை வாழ்வாதாரங்கடளக் கூை கிடைக்கப் சபறாத 
ஏடழ, எளியவர்கடள உம்மிைம் ஒப்புக் சகாடுக்கின்யறாம். தங்கள் வளமாை 
வாழ்வுக்காக, தங்களின் வருங்கால தடலமுடறயிைருக்காக அவற்டற சுயநலனுைன் 
சசாந்தமாக்கிக் சகாள்ளாது, ஏடழகளின் வறுடம நிடலடய உணரும் கைிவுள்ள 
இதயமுள்ளவர்களாக, தங்களிைமுள்ளடத பகிர்ந்து, தருமங்கள் சசய்பவர்களாக 
வாழ்ந்திை வரம் யவண்டி, இடறவா! உம்டம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

4. “நான் ஆள்பார்த்து சசயல்படுவதில்டல” என்ற இடறவா, 

  எங்கள் வாழ்வில் ஏடழ, பணக்காரர், சாதி, மதம், இைம் இவற்டற மைதில் 
டவத்து யாடரயும் சவறுத்து, ஒதுக்காது அடைவரிலும் உம் சாயல், உயிர்மூச்சு 
இருக்கின்றது என்படத உணர்ந்தவர்களாக, ஆள்பாராது, உயர்வு மைப்பான்டம 
சகாள்ளாது, அடைவடரயும் ஏற்று, யநசித்து, அன்பு சசய்யும் பரந்த உள்ளத்டதப் 
சபற்றிை வரம் யவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்யறாம். 



5. “உங்கள் கைவுளாகிய ஆண்ைவர்மீது மட்டும் அன்பு சகாள்வதில் மட்டும் 
கருத்தாயிருங்கள்” என்ற இடறவா, 

 எங்கள் வாழ்வில் துன்பங்கள், யசாதடைகள், பிரச்சடைகள் வரும்யபாது, 
உண்டமக் கைவுளாகிய உம்டம மறந்தவர்களாக, மறுதலிப்பவர்களாக, பிற சடபடய, 
யவற்றுத் சதய்வங்டள நாடிச் சசன்று, சகுைம், குறிபார்த்தல் யபான்ற தவறாை 
வழிகளில் எங்கள் உண்டமயாை கிறிஸ்தவ வாழ்டவ சதாடலத்து விைாது, உயிருள்ள 
உம் நற்கருடண பிரசன்ைத்தின் மகிடமடய உணர்ந்தவர்களாக, உம்டம மட்டுயம 
முழு இதயத்யதாடு, முழு மைத்யதாடு, முழு ஆற்றயலாடு அன்பு சசய்யக்கூடிய 
உள்ளத்டதப் சபற்றிை வரம் யவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 யயாவா 04: 16 

மடறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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