
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே! இன்ரறய தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு 
வழிபாடு இரறவனின் வழிநடத்துதலின்படி வடீ்டுக்குள் நுரழயுமாறு அரழப்பு 
விடுக்கின்றது.  

பாவம் செய்ளதாம் என்பரத உணர்ந்து, வருந்தி, அவற்ரற அறிக்ரகயிட்டு 
மனமாற்றம் அரடயும் ளபாது இரறவன் அரனத்து நலன்கோல் முடிசூட்டுவார் 
என்பரத உணர்ந்து சகாள்ே இவ்வழிபாடு நம்ரம அரழக்கின்றது. 

இன்ரறய முதல் வாெகத்தில், அடிரமகோய் எகிப்தில் வாழ்ந்த இஸ்ைளயல் 
மக்கரே பாலும் ளதனும் சபாழியும் கானான் நாட்டிற்கு அரழத்து வந்து, இதுவரை 
நாளடாடிகோய் வாழ்ந்து, வானிலிருந்து வந்த மன்னாரவ உண்டு வந்த மக்களுக்கு 
நிலத்ரதத் தந்து, அதில் விவொயம் என்னும் சதாழிரல தந்து ஆெீர்வதிக்கின்றார் 
இரறவன். தங்கேின் ரககோல் விரேவித்த தானியத்ரத உண்ண ஆைம்பித்ததும் 
இரறவன் மன்னாரவ நிறுத்தினார் எனப் பார்க்கின்ளறாம். 

இைந்து ளகட்பவனுக்கு ளொறு ளபாட்டு  

ளொம்ளபறி ஆக்குவரத விட  

சநல்மணிரயக் சகாடுத்து உரழப்ரபக்  

கற்றுத் தருவளத ெிறந்தது. 

கடும் உரழப்ரபயும் உழவுத் சதாழிரலயும் சவறுக்காளத என்கின்றது 
விவிலியம். இரறவன் கற்றுத் தந்த ளவோண்ரம இன்று நாகரிகம் என்னும் சபயைால் 
நசுக்கப்படுகிறது. விவொயி கழுத்து சநரிக்கப்படுகின்றளத! ெிந்திப்ளபாம். 

இன்ரறய நற்செய்தி வாெகத்தில், “அப்பா கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிைாக நான் 
பாவம் செய்ளதன்” என்று மனம் திரும்பும் இரேய மகரன ஆரட அணிகலன்கோல் 
அலங்கரிப்பரதப் பார்க்கின்ளறாம். இரறவன் தண்டிப்பவர் அல்ல; மன்னிப்பவர். 
பாவளம எனினும் அதிலிருந்து மனம் திரும்பும் ளபாது மன்னிப்பும் அரதத் சதாடர்ந்து 
மகத்துவமான வாழ்வும் வந்தரடயும்.  

எனளவ உலக காரியங்கள் நம்ரம இரறவனிடம் இருந்து சதாரலதூைம் 
ஆக்கியிருந்தால், நவநாகரிக வாழ்வில் நாம் காணாமல் ளபாயிருந்தால் இன்ளற வடீு 
திரும்புளவாம். இத்தவக்காலத்தில் உரழப்பின் ளமன்ரமயும், உலக காரியங்கேில் 
காட்டளவண்டிய முரனப்ரபவிட கடவுேிடம் செலவிடும் ளநைத்ரத அதிகப்படுத்த 
ளவண்டிய அவெியத்திரனயும் உணர்ந்து சகாள்ே இத்திருப்பலியில் வைம் ளவண்டி 
செபிப்ளபாம். 

 

 



மன்றாட்டுக்கள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ளகட்டருளும். 

1. ஒப்புைவால் எம்ரம உம்ளமாடு இரணப்பவளை! 

ஒப்புைரவ அருளும் எம் திரு அரவ உம்ளமாடு நிரலத்திருந்து, 
தங்கேின் இயல்ரப புதுப்பித்து, மக்கள் மனங்கேில் நல்வித்து விரதக்கும் 
பணியில் தங்கரே முழுரமயாக ஈடுபடுத்தும் வைம் ளவண்டும் என 
ஆண்டவரைக் சகஞ்ெி மன்றாடுளவாம். 

2. நிலத்தின் விரேச்ெரல இஸ்ைளயல் மக்கள் உண்ண அருள்புரிந்தவளை! 

நாங்கள் உரழப்பிற்ளகற்ற விரேச்ெரலப் சபறவும், ளவோண்ரமரய 
ஊக்குவிக்கும் வரகயில் நாட்ரட ஆள்ளவார் திட்டங்கரே செயல்படுத்தவும், 
இயற்ரகயின் ளமன்ரமரய உணர்ந்து, இயற்ரகரய வேப்படுத்த 
ளதரவயான ஞானம் அருே ளவண்டும் என ஆண்டவரைக் சகஞ்ெி 
மன்றாடுளவாம். 

3.  தந்ரதளய கடவுளுக்கும் உமக்கும் எதிைாகப் பாவம் செய்ளதன் என 
வருந்திய இரேய மகரனப் ளபால இவ்வுலக மாய கவர்ச்ெிக்குள் ெிக்கி 
ெீைழிந்து சகாண்டிருக்கும் இரேய ெமுதாயம், தங்கள் வழிகரே ெரிப்படுத்தி 
பரடப்பின் ளமன்ரமரய உணர்ந்து இரறவனுக்குரிய பாரதயில் நடக்கும் 
வைம் ளவண்டும் என ஆண்டவரைக் சகஞ்ெி மன்றாடுளவாம். 

4.  நற்செய்தியில் கண்ட மூத்த மகன் ளபால் ெட்டம், ஒழுங்கு, மைபு 
என்பவற்றுக்கு சகாடுக்கும் முக்கியத்துவத்ரத மட்டும் கண்ளணாக்காமல் 
அன்பு, இைக்கம், மன்னிப்பு ஆகியவற்ரற நிரனவில் சகாண்டு உம் இல்லம் 
திரும்ப மனமாற்றம் தை ளவண்டும் என ஆண்டவரைக் சகஞ்ெி மன்றாடுளவாம். 

5.  கருரணயின் மரழளய எம் இரறவா! 

ளகாரட சகாந்தேிக்கும் இவ்ளவரேயில் எங்களுக்கு ளபாதிய மரழரய 
நீ தைவும், குடும்ப அரமதி, ெந்ளதாஷம் நிரறந்திருக்கவும், மக்கேின் 
உள்ேத்தின் ளவண்டுதல்கள் இரறவனால் நிரறளவற்றப்படவும் ளவண்டும் 
என ஆண்டவரைக் சகஞ்ெி மன்றாடுளவாம். 

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

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ளயாவா 04: 16 

மரறத்திரு. அமிர்தைாெ சுந்தர் ொ. 
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