
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

 “மன்னிப்பு என்ற மாற்றுப் பண்பாடு க ாரைத்தனமல்ல. செயல் ளால் விளக் ம் 
சபறுவதுதான் உண்ரமயான மன்னிப்பு” என்ற ெிந்தரனரய வாழ்வாக்  இன்ரறய 
ஞாயிறு வைிபாடு நம்ரம அரைக் ின்றது. 

 “‘பாவம்’ என்பது  டவுரள சவறுக்கும் அளவுக்குத் தன்ரன அன்பு செய்வது 
என்றால், ‘மனமாற்றம்’ என்பது தன்ரனகய சவறுக்கும் அளவுக்குக்  டவுரளகய அன்பு 
செய்வதாகும்” என்று கூறுவார் ஒரு மரறநூல் வல்லுநர்.  

 “மருத்துவர் கநாயற்றவர்க்கு அல்ல, கநாயுற்றவர்க்க  கதரவ; 
கநர்ரமயாளர் ரள அல்ல, பாவி ரளகய மனம் மாற அரைக்  வந்கதன்” என்ற 
இகயசுவின் மனித அவதாைத்தின் சமாத்த க ாட்பாடும் “ஊதாரி ரமந்தன்” உவரமயில் 
அடங் ியுள்ளது. 

 நூறு ஆடு ளில் ஒன்று  ாணாமல் கபானாலும், அரதத் கதடிக்  ண்டுபிடித்து, 
சொந்தம் ச ாண்டாடும் நிரலதான்  டவுளின் பந்தம். தாறுமாறாய் வாழ்ந்து சொத்ரத 
எல்லாம் நாெம் செய்தாலும் திரும்பி வந்த ம ரன, அள்ளி, அரணத்து, முத்தமிட்டு, 
ம ன் என்று சொந்தம் ச ாண்டாடும் நிரலப்பாடுதான்  டவுளின் மாறா அன்பு.  

 எத்துரணத் தூைமாய்  டவுரள விட்டு வில ிச் சென்றாலும், திரும்பக் 
 டவுளிடம் வரும் நிரலகய உண்ரமயான மனமாற்றம். இரறவனின் அன்ரபப் 
புறக் ணித்த தருணத்திற் ா  மன்னிப்பு கவண்டி அவைது அன்பும்,  ருரணயும் 
நம்ரமத் சதாடை அருள் கவண்டி இப்பலியில் இரணகவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரர (யயாசுவா 5: 9a, 10-12) 
 

“இன்று எ ிப்தியரின் பைிச்சொல்ரல உங் ளிடமிருந்து நீக் ி விட்கடன்” என்று 
தம் மக் ளின் நலனில் மிகுந்த அக் ரற உள்ளவைா  விளங்கு ிறார் யாகவ  டவுள். 
அடிரம ளா  அல்ல, உரிரமக் குடிமக்க் ளா கவ வாை விரும்பு ிறார் என்பரத 
சவளிப்படுத்தும் இவ்வாெ த்திற்குச் செவிமடுப்கபாம்.  

 
இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (2 ககாரிந்தியர் 5: 17-21) 
 

நாம்  ிறிஸ்துகவாடு இரணந்திருக்கும்கபாது தான் புதுப்பரடப்பா  
மாறு ிகறாம். எனகவ நம்முரடய வாழ்க்ர  நிரலரயச் ெீர்தூக் ிப் பார்த்து, 
ஆண்டவைா ிய  ிறிஸ்துகவாடு நமக்குள்ள உறரவப் பலப்படுத்த, வளப்படுத்த 
அரைப்பு விடுக்கும் இவ்வாெ த்திற்கு  வனமுடன் செவிமடுப்கபாம். 

 

 



மன்றாட்டுக் ள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங் ள் மன்றாட்ரடக் க ட்டருளும். 

1.  ிறிஸ்துகவாடு இரணந்திருக்கும் எம் திருத்தந்ரத, ஆயர் ள், குருக் ள், துறவியர் 
மற்றும் சபாதுநிரலயினர் அரனவரும் தங் ளிடம் ஒப்பரடக் ப்பட்ட மந்ரதரயச் 
ெிதறிப்கபா ாமல் பாது ாக் வும், ெிதறிப்கபானவர் ரள  ிறிஸ்துவின் சபயைால் ஒன்று 
கெர்க் வும், திருச்ெரபயின் வளர்ச்ெிக் ா  இரடவிடாது உரைக் ின்ற 
நல்மனதிரனயும், விகவ த்கதாடு  ாலத்திற்கு ஏற்ப நற்செய்திரய முைங் ிடவும், 
நற்செய்தியின் சபாருட்டு வாழ்வில் வரு ின்ற எதிர்மரறயான ெவால் ரளத் தூய 
ஆவியின் வல்லரமகயாடு எதிர்ச ாள்ள கவண்டுசமன்று இரறவா உம்ரம 
மன்றாடு ிகறாம். 

2. சதாரலந்து கபானரதத் கதடிக்  ண்டுபிடித்து ம ிழ்ந்த எம் இரறவா! இந்த 
உல த்தில் சதாரலந்து கபான உண்ரமயான அன்பு, உறுதியான உறவு ள், 
பண்பாட்டுப் பாைம்பரியங் ள், சதாரலந்து கபான கூட்டுக் குடும்பங் ள், ஆைமுள்ள 
விசுவாெ வாழ்வு இவற்றிரன மீண்டும் புதுப்பித்துக் ச ாண்டு, இவற்றின் 
எதிர்ெக்தியான கபாட்டிப் சபாறாரம ள், இைிவான செயல்பாடு ள் இவற்ரற கவகைாடு 
அைித்து,  ிறிஸ்துவின் சபயைால் ஒன்றுபட்டு வாை கவண்டுசமன்று இரறவா உம்ரம 
மன்றாடு ிகறாம். 

3. பாவங் ரள மன்னித்து ஏற்றுக்ச ாள்ளும் எம் இரறவா! இன்ரறய  ாலத்தில் 
கநாயின் ச ாடுரமயினால் தனிரமப்படுத்தப்பட்டவர் ள், மருத்துவ உதவி 
 ிரடக் ாதவர் ள், ஆதைவற்றவர் ள், முதியவர் ள், அனாரதப் பிள்ரள ள், 
வைி ாட்டுதல் இல்லாத இரளஞர் ள் இவர் ரளப் கபணிக்  ாக்  முடிந்தும், 
 ண்டுச ாள்ளாமல் இருக் ின்ற எங் ரள மன்னித்து, நல்வாழ்ரவ நாங் ள் வாை 
எங் ரள சநறிப்படுத்த கவண்டுசமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடு ிகறாம். 

4.  ருரணயின் இரறவா! வளர்ந்து வரும் இச்ெமூ த்தில் பல குடும்பங் ளில் 
சபற்கறார் ரள மதிக் ாது சுற்றித்திரியும் பிள்ரள ரள உம்  ருரணக்  ண் ச ாண்டு 
கநாக் ி, ஊதாரி ம னின் உண்ரமயான வாழ்வின் அவர் ள் அறியச் செய்து, 
சபற்கறார் ளின் மனநிரலரய அறிந்து செயல்படத் கதரவயான ஞானத்ரதப் 
பிள்ரள ள் சபற்றிட கவண்டுசமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடு ிகறாம். 

 

நன்றி: அருட்சயகாதரி ஷீலா FST, யேலகேஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 யயாவா 04: 16 

ேரறத்திரு. அேிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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