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மூன்றாம் ஆண்டு 
திருப்பலி முன்னுரை 

 இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்கயே! இவ்வுலகில் மனித மனங்கறே எல்லாம் 
கட்டிப் யபாட்டு றவத்திருக்கும் ஒரு சுகமான சுறம சுேநலம் என்பதாகும். தான் 
மட்டும் நல்லவர், பிைர் எல்லாரும் ககட்டவர்கள் என்ை சுயம் சார்ந்த சிந்தறன பிைறை 
அவலமாகப் பார்க்கத் தூண்டுகிைது. ஆனால் தவறுவது மனித இேல்பு. தவறுக்குப் பின் 
திருந்தி எழுவதுதான் மனிதனுக்கு அழகு; கிைிஸ்தவ மனிதருக்கு மாண்பும் அதுயவ 
என்பறத இன்றைே நற்கசய்தி வாசகம் நமக்கு கவேிப்படுத்துகின்ைது. 

“தீர்ப்பிடாயத, தீர்ப்புக்கு உள்ோவாய்” என்று கூறும் இயேசு அன்பு கசய்வதிலும் 
மன்னிப்பதிலும் என்றுமம மாைாதவர். இயேசு என்றும் ோறையுயம தீர்ப்பிட்டதில்றல. 
“இயதா! நாம் புதிேன கசய்கியைாம், பாறல நிலத்தில் பாறத ஒன்று அறமப்யபன், 
பாழ்கவேிேில் நீயைாறடகள் யதான்ைச் கசய்யவன் என்ை இறைவாக்கினர் எசாோவின் 
முழக்கமும் கடந்தறத மைந்து விட்டு, இயேசு கிைிஸ்துவின் மூலம் கடவுள் விடுக்கும் 
அறழப்றப யநாக்கித் கதாடர்ந்து ஓடுகியைன் என்ை திருத்தூதர் பவுலின் கூற்றும் நாம் 
பிைறைத் தீர்ப்பிடாமல் மன்னித்து ஏற்கும் மனப்பக்குவத்திற்கு நம்றம அறழக்கின்ைது 

நாமும் இதுவறை நம் மனதில் சுமந்து ககாண்டு கசல்லும் கவறுப்பு, பழி 
வாங்கும் எண்ணம் மபான்ை சுறமகறேகேல்லாம் கறேந்து யபாடுயவாம். 
இறைவயனாடு இறணே மனம் நிைம்பித் ததும்பும் அன்பு ககாண்டவர்கோய், பிைரின் 
குறைகறேக் காணாது நிறைகறே நிைம் கண்டு நிறைவுககாள்ளும் மனம் யவண்டி, 
மன்னிப்பின் யதவனிடத்தில் நம்றம ஒப்புக் ககாடுத்து பலிேில் இறணயவாம். 

 
முதல் வாசக முன்னுரர (எசா 43: 16-21) 

அடிறமப்பட்டுக் கிடந்த இஸ்ையேல் மக்கறே விடுவிக்க இறைவன் எகிப்தில் 
கசய்த அைிகுைிகறே நிறனவுப்படுத்தி, இன்னும் பல புதிேவற்றைச் கசய்ே 
இருப்பதால், நடந்தவற்றை மைந்து விடுங்கள் என்று யதற்றும் ஆண்டவர் கசய்ேப் 
யபாகும் புதிேன என்னகவன்று கூறும் இறைவாக்கினர் எசாோவின் நூலில் இருந்து 
எடுக்கப்பட்டுள்ள முதல் வாசகத்திற்குக் கவனமுடன் கசவிமடுப்யபாம் 

 
இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (பிலி  3: 8-14) 

திருத்தூதர் பவுலடிோர் இயேசுறவப் பற்ைிே அைியவ தனது ஒப்பற்ை கசல்வம் 
என்கிைார். ஓட்டப் பந்தேத்தில் ஓடுபவரின் யநாக்கம் எல்லாம் இறுதி இலக்றகக் 
குைிறவத்யத இருக்க யவண்டும். அதுயபால கிைிஸ்துவுக்கு முன் இவ்வுலகச் 
கசல்வகமல்லாம் குப்றபோகக் கருதும் பவுலடிோர், இயேசுறவப் யபால் துன்பங்கேில் 
பங்யகற்று, சாவில் அவறை ஒத்திருக்கவும் விரும்பி இேம்பும் வார்த்றதகளுக்கு 
கசவிசாய்ப்யபாம் 
 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. அன்பின் இறைவா!  

எம் திரு அறைறே வழிநடத்தும் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், கன்னிேர், 
இருபால் துைவிேர், கபாதுநிறலேினர் அறனவரும் தங்கேின் மந்றதகறே புதிே 
பாறதேில் வழிநடத்தும் நல் ஆேர்கோக வாழ்ந்திடும் வைம் தை யவண்டுமமன்று 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம்.  

2. நல் ஆயயன எம் இறைவா!  

எம் நாட்றட ஆளும் நறலவர்கள் அறனைரும் மக்களின் நலனுக்காகவும், 
நாட்டின் ைளர்ச்சிக்காகவும், சமுதாயத்தின் முன்மனற்ைத்திற்காகவ்ய்ம், தியாக 
உள்ளத்மதாடு பணி புரிந்திட அருள் புரிே யவண்டுமமன்று இறைைா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

3. வல்லறம மிக்க இறைவா!  

இத்திருப்பலிேில் பங்கு கபறும் அறனத்து மக்கறேயும் ஆசீர்வதியும். நற்கசய்தி 
பணிோற்றும் அறணத்து நிறலேினரும் மக்கறே உம் பாறதேில் நடத்திட எடுக்கும் 
எல்லா முேற்சிகளும் மக்கறேச் கசன்ைறடேவும், அறனவரும் தூே ஆவிோல் 
நிைப்பப்படவும் யவண்டுகமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

4. என்றும் எங்கயோடு இருக்கின்ை எம் ஆண்டவயை! 

எமது குடும்பங்களுக்காக உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். குடும்பங்கேில் அறமதி, 
சமாதானம், நல்லுைவு ஏற்படவும், ஒழுக்க வாழ்வும், விசுவாசத்தில் உறுதியாக 
நிறலத்திருக்கவும், திருக்குடும்பத்தின் முன்மாதிரிறே ஒவ்கவாரு குடும்பமும் 
பிைதிபலித்து வாழவும் அருள் தை யவண்டுகமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

நன்றி : ஆசிரிரய திருமதி. ஞா.சசாஸ்தினா மமரி, மமலசமஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 மயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தைாச சுந்தர் ஜா. 
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