
தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு வழிபாட்ரை சிறப்பிக்க வந்துள்ள உங்கள் 
அரைவருக்கும் இயயசுவின் இைிய நாமத்தில் அன்பாை வணக்கங்கள். 

இரறவைிைம், “வாழ்க்ரக என்றால் என்ைவவன்று வாழ்ந்து பார் எை 
பணித்தான்; பிறப்வபன்றால் என்ைவவன்று யகட்யைன், பிறந்து பார் எை பணித்தான்: 
மரையாள் சுகம் என்ைவவன்று யகட்யைன், மணந்து பார் எை பணித்தான், 
இறப்வபன்றால் என்ைவவன்று யகட்யைன், இறந்து பார் எை பணித்தான், எரதயும் 
அனுபவித்யத வதரிந்து வகாள்ள யவண்டுவமன்றால், இரறவா நீ இருப்பது எதற்காக? 
எை யகட்யைன், “அந்த அனுபவயம நான்தாைைா” என்றான் இரறவன், எைக் கவிஞர்; 
ஒருவர் மிக அழகாக கூறியுள்ளார்.  

ஆம், இன்ரறய நற்வசய்தியில் இரளய மகன் தன் வசாத்துக்கரளக் யகட்ைதுயம 
தந்ரத எந்த மறுப்புமின்றி, அறிவுரையுமின்றி அவனுக்குக் வகாடுக்கின்றார் என்றால், 
அவன் எல்லாம் அனுபவித்த பின்யப வாழ்க்ரகரய உணர்ந்து வகாள்வான் என்ற 
ஆழமாை நம்பிக்ரகயாக இருக்கலாம். அவனும், அனுபவத்தின் வாயிலாக வாழ்வின் 
எதார்த்தங்கரள, உறவுகரள, வபற்யறாரின் மைநிரலரய, உணர்ந்து வகாண்ைான். ஒரு 
வசால்லால் உலரக உருவாக்கிய இரறவனுக்கு தன் மக்கரளயும் தன் மகைின்றி 
மீட்க முடியும், இருந்தயபாதும் தன் மகரை இவ்வுலகில் மைிதைாக பிறக்கச் வசய்து, 
மைித வாழ்ரவ வாழ ரவத்து, அவரின் வாழ்க்ரகரய நமக்கு அனுபவ பாைமாகக் 
கற்றுத் தந்திருக்கின்றார். 

 இரளயமகன் வாழ்வில் பல அனுபவங்கரளப் வபறுகின்றான். அதன் வழியாக, 
இறுதியில் தன் தவறுகரள உணர்கின்றான். தவறுவது மைித இயல்பு. ஆைால், வசய்த 
தவறுகரள ஏற்றுக் வகாள்ளத் துணிவு யவண்டும். அத்தரகய துணிவுைன் இரளய 
மகன் தந்ரதயிைம் வசல்கின்றான். தந்ரத மன்ைித்து ஏற்பாைா அல்லது தன்ரை 
மன்ைியாது விட்டுவிடுவாைா என்வறல்லாம் அவன் மைம் எண்ணவில்ரல. 
தவறுகரள ஏற்றுக் வகாண்டு, அரத அறிக்ரகயிை தயாைாக இருக்கின்றான். தந்ரதயும் 
அவரை மன்ைித்து ஏற்கின்றார். தாவதீும் தன் பாவத்ரத உணர்ந்தவைாக, 
இரறவைிைம் அறிக்ரகயிட்டு, இரற மன்ைிப்ரபப் வபறுகின்றார்.  

நாமும் நம் பாவங்கரள உணர்ந்தவர்களாக, அரத ஏற்றுக் வகாண்டு, ஒப்புைவு 
அருட்சாதைத்தில் அறிக்ரகயிட்டு, இரற மன்ைிப்ரபப் வபற்று, மீண்டும் அந்தப் 
பாவத்தில் வழீ்ந்திைாது, இரறவன் காட்டிய வழியில், நம் வாழ்வின் பயணத்ரதத் 
வதாைர்ந்திை, இரறயன்பில் ஒன்றித்திை அருள் யவண்டி, இத்வதய்வகீத் திருப்பலியில் 
இரணயவாம். 

 

 

 



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

அரழக்கப்பட்ைவர்கயள, இன்ரறய முதல் வாசகம், காைான் நாட்டில் 
இஸ்ையயலர் வகாண்ைாடிய முதல் பாஸ்கா விழாரவப் பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. 
எகிப்தியருக்கு எதிைாக இஸ்ையயல் மக்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ை ஆண்ைவரின் மீட்புச் 
வசயல் நிரறவு வபறுவரத இங்கு காண்கியறாம். ஆண்ைவரின் பைாமரிப்பில் நாற்பது 
ஆண்டுகளாக மன்ைாரவ உண்டு வாழ்ந்தவர்கள், தங்கள் வசாந்த உரழப்பின் பலரை 
மீண்டும் ருசி பார்க்கிறார்கள். நாமும் கைவுளின் வாக்குறுதிகளில் நம்பிக்ரக வகாண்டு, 
மகிழ்ச்சி நிரறந்த புது வாழ்ரவ வபற்றுக் வகாள்ளும் வைம் யவண்டி, இந்த 
வாசகத்திற்கு வசவிசாய்ப்யபாம். 

 
இைண்ைாம் வாசக முன்னுரை: (2 வகாரிந்தியர் 5: 7-21) 

அரழக்கப்பட்ைவர்கயள, இன்ரறய இைண்ைாம் வாசகத்தில் திருத்தூதர் பவுல், 
கிறிஸ்து வழியாக நாம் புதிய பரைப்பாக மாற்றப்பட்டிருக்கியறாம் என்பரத 
எடுத்துரைக்கிறார். தந்ரதயாம் கைவுள் நமது குற்றங்கரளப் வபாருட்படுத்தாமல், 
ஆண்ைவைாை இயயசுவின் வழியாக நம்ரம அவயைாடு ஒப்புைவாக்கிைார் என்பரத 
நமக்கு நிரைவூட்டுகிறார். நம்ரம புைிதர்களாக மாற்றயவ, இரறமகன் இயயசு 
பாவநிரல ஏற்றார் என்பரத உணர்ந்து வாழ நாம் அரழக்கப்படுகியறாம். நமது 
மைமாற்றத்தின் வழியாக நாம் கைவுளுக்கு ஏற்புரையவர்களாக மாற வைம் யவண்டி, 
இவ்வாசகத்திற்கு வசவிசாய்ப்யபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் யகட்ைருளும். 

1. “இரைவிைாது வசபியுங்கள்” என்ற ஆண்ைவயை, 

 “வசபயம வெயம் தரும்” என்பரத உம் வாழ்வின் வழியாக உணர்ந்திருந்த 
யபாதும், இவ்வுலக காரியங்களில் எங்கள் யநைத்ரதத் வதாரலத்துவிட்டு, உம்யமாடு 
உறவாை, உரையாை, உைைிருக்க இயலாத மாந்தர்களாக வாழ்வதற்காக எங்கரள 
மன்ைியும். இைியும் இத்தவற்றிரைச் வசய்யாது, உமக்யக முதலிைம் வகாடுத்து, 
உம்ரம மகிரமப்படுத்திை, உம் அன்ரப சுரவத்திை, வசபிக்கின்ற மாந்தர்களாக 
வாழ்ந்திை, வைமருள யவண்டுவமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

2. “என்ை யநர்ந்தாலும் நன்றி கூறுங்கள்” என்ற ஆண்ைவயை, 

 “நன்றி” என்ற உன்ைதமாை வார்த்ரதரய, உம்மிைமிருந்து நாங்கள் நலன்கரளப் 
வபறும்யபாதும், எங்கள் யவண்டுதல்கள் உம்மால் கிரைக்கப் வபறும்யபாதும் மட்டுயம 
பயன்படுத்தக் கூடிய சுயநல வார்த்ரதயாக உச்சரிக்க மட்டுயம பயன்படுத்துகின்யறாம். 
துன்பங்கள், பிைச்சரைகள், வநருக்கடி யநைங்களில் அரத மறந்தவர்களாக, உம்ரம 
விட்டு விலகி விடுகின்யறாம். இத்தரகய மைநிரலயகற்றி, நாங்களும் யயாபுரவப் 



யபால, என்ை யநர்ந்தாலும் நன்றி கூறுகின்ற நல்மாந்தர்களாக வாழ்ந்திை ஆற்றல் 
தந்தருள யவண்டுவமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

3. “வபருரம பாைாட்டுயவார் ஆண்ைவரியல வபருரம பாைாட்ைட்டும்” என்ற ஆண்ைவயை, 

 மைிதர் தரும் வபருரமரய, புகரழ, மதிப்ரப எதிர்பார்த்து, ஊதியத்ரத 
மட்டுயம கண்முன் ரவத்து, வபாறுப்ரப தட்டிக் கழிக்கின்றவர்களாக எங்களிைம் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகரள வசய்கின்யறாம். அத்தரகய தவறாை மைநிரலரய 
அகற்றி, வபாறுப்ரப உளமாை உணர்ந்தவர்களாக, வகாடுக்கப்பட்ை பணிகரள 
உண்ரமயுைனும், யநர்ரமயுைனும் வசய்கின்றவர்களாக, உரழத்து உமக்கு 
உகந்தவர்களாக வாழ்ந்திடும் நன்மைரதப் வபற்றுக் வகாள்ள வைம் யவண்டுவமன்று 
இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

4. “உங்களால் முடிந்தவரை எல்யலாைாடும் அரமதியுைன் வாழுங்கள்” 

 எங்கள் உறவுகள் ஒவ்வவாருவயைாடும், அருகில் வாழும் மாந்தயைாடும் 
பிைச்சரைகயளாடும், சண்ரை சச்சைவுகயளாடும், ஒருவரை ஒருவர் மன்ைிக்கின்ற 
மைமின்றி, பரகரம பாைாட்டி வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்யறாம். அத்தரகய தவறாை 
மைநிரலரய மாற்றி, உம் அன்பின் கட்ைரளரய உணர்ந்தவர்களாக, அரத எங்கள் 
வாழ்வில் வசயல்படுத்தி, அரைவருைனும் நல்லுறவுைன் வாழும் மைதிரைத் 
தந்தருள யவண்டுவமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

5. “உங்கள் யபச்சு எப்வபாழுதும் சுரவயுரைதாயும், இைியதாயும் இருப்பதாக” என்ற 
ஆண்ைவயை, 

 எங்கள வாயிைின்று வைக்கூடிய வார்த்ரதகள் பிறர் மைரதக் காயப்படுத்தக் 
கூடியதாக, அவர்கள் வாழ்ரவயய அழிக்கின்ற ஆயுதமாக மாறி விடுகின்றது.  
அத்தரகய மைநிரலரய மாற்றும் வதய்வயம. எங்கள் யபச்சு பிறருக்கு 
ஊக்கமூட்டுவதாக, ஆறதலாக, மகிழ்ரவத் தைக்கூடியதாக, ஏற்றம் தைக்கூடியதாக 
அரமந்திை வைமருள யவண்டுவமன்று இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்யறாம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 யயாவா 04: 16 

மரறத்திரு. அமிர்தைாச சுந்தர் ொ. 
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