
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - ஞாயிறு  

மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே, தவக்காலத்தின் ஐந்தாம் ஞரயிறு வழிபாட்டை 
சிறப்பிக்க வந்துள்ே உங்கள் அடைவருக்கும் எங்கள் அன்பாை வணக்கங்கள். 

 இன்டறய நற்சசய்தியில், சபாழுது விடிந்ததும் இளயசுவிைம் 
விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ை சபண்டண கூட்டிக் சகாண்டு வருவடத 
பார்க்கின்ளறாம். அளத ளபாலளவ, இளயசுடவயும் விடியற்காடலயிளலளய 
பிலாத்துவின் அரண்மடைக்கு அடழத்துச் சசல்வடத நாம் விவிலியத்தில் 
படித்திருக்கின்ளறாம். ஒருவர் மீது குற்றம் சுமத்த மக்கள் எவ்வேவு ஆர்வமாய் 
இருக்கின்றார்கள் என்படத நம்மால் இங்ளக உணர முடிகின்றது.  

அடுத்ததாக, இளயசுடவ ளசாதிக்கும் ளநாக்குைன் ளகட்படதயும் 
நற்சசய்தியில் நாம் காண்கின்ளறாம். இளயசுவைப் பல தருணங்கேில் ஏதாவது 
காரணத்டத முன்ைிட்டு, பரிளசயர்கள், மடறநூல் அறிஞர்கள் ளசாதிப்படத 
நாம் பார்க்கின்ளறாம்.  

படழய ஏற்பாட்டில், “இஸ்ரளயல் மக்கள்  இடறவடை பல ளநரங்கேில் 
ளசாதித்தார்கள். அதைால் பாம்பிைால் கடிபட்டு அழிந்து ளபாயிைர், 
அவர்கடேப் ளபால் நாமும் அவடரச் ளசாதிக்கக்கூைாது” எை புைித பவுல் 
உளராடமயருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் சதேிவாகக் கூறுகின்றார்.  

யூதித்து நூலிலும், “இன்று கைவுடேச் ளசாதிக்க நீங்கள் யார்? இப்ளபாது 
எல்லாம் வல்லவடரச் ளசாதிக்கின்றரீ்கள்: ஆைால் நீங்கள் எடதயுளம அறிந்து 
சகாள்ேப்ளபாவதில்டல” எைத் சதேிவாக இஸ்ரளயல் மக்கேிைத்தில் 
கூறுவடத காணலாம். நாமும் இன்று இடறவடை ளசாதிக்கின்ற 
மாந்தர்கோகளவ வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்ளறாம். 

 தம்டம ளசாதிக்கும் சபாருட்டு வந்த  மாந்தர்கேிைம், “உங்கேில் பாவம் 
இல்லாதவர் இப்சபண் மீது முதல் கல்சலறியட்டும்” என ஞாைத்துைனும், 
விளவகத்துைனும் இடறமகன் பதில் கூறுகின்றார். அப்சபண் தவறு சசய்தவள் 
என்றால், அதற்குத் துடண நின்ற ஆண்களும் தண்ைடைக்குரியவர்கள், பாவம் 
சசய்தவர்கள் என்படத மடறத்து, அப்சபண்டண மட்டும் தண்டிக்க 
முன்வருகின்ற மைநிடலடய அறிந்த இளயசு, அவர்கள் பாவங்கடே 
தைித்தைியாக சுட்டிக் காட்டித் தீர்ப்பிை விரும்பாதவராய், அந்தப் பதிடல 
கூறுகின்றார். அவர்களும் உள்ேம் குத்துண்ைவர்கோக அங்கிருந்து 
சசல்கின்றைர்.  



அடுத்தவர்மீது கல்சலறிய மிக ஆர்வமாய் முன்வரும் நாம், நம் 
அகத்திலிருக்கும் ளசற்றிடைப் பார்க்களவா, அடத கழுவித் 
தூய்டமப்படுத்தளவா மறுக்கின்ளறாம். புைித தவக்காலத்தில் பயணிக்கும் நாம், 
இடறவடை ளசாதிக்கின்ற மைதிடை, பிறடர என்ை காரணம் சசால்லி 
வழீ்த்தலாம் என்ற குறுகிய மைதிடை, பிறர்மீது கல்சலறிகின்ற 
பரிளசயத்தைத்திடை மைதிளல ளவளராடு கடேந்சதறிந்து, நம் பாவம் 
உணர்ந்தவர்கோக, கல்லாை இதயத்டத கடேந்து, கைிவுள்ே மைம் 
சபற்றவர்கோக, புதிய படைப்பாகிை அருள் ளவண்டி, இப்புைித திருப்பலியில்; 
இடணளவாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர: (எசாயா 43:16-21) 

 மாற்றத்துக்கு உரியவர்களே,  இன்டறய முதல் வாசகத்தில் 
இடறவாக்கிைர் எசாயா, கைவுேின் புதுப்பிக்கும் ஆற்றடலப் பற்றி 
எடுத்துடரக்கிறார். கைலின் நடுளவ பாடத அடமத்து இஸ்ரளயலடர கைந்து 
ளபாகச் சசய்த கைவுள், எகிப்தியரின் படைகடே அளத கைலுக்குள் மூழ்கடித்து 
அழித்த நிகழ்வு நிடைவுபடுத்தப்படுகிறது. தம் மக்களுக்காக படழயவற்டற 
அழிக்கவும், புதியவற்டற உருவாக்கவும் கைவுள் தயாராக இருக்கிறார் என்பது 
விேக்கப்படுகிறது.. நாம் கைவுளுக்கு உண்டம உள்ேவர்கோய் வாழ்ந்து, 
கைவுேின் வாக்குறுதிக்கு தகுதிசபற வரம் ளவண்டி, இவ்வாசகத்திற்கு 
சசவிமடுப்ளபாம். 

 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர:( பிலிப்பியர் 3: 8-14) 

 மாற்றத்துக்கு உரியவர்களே, இன்டறய இரண்ைாம் வாசகத்தில் 
திருத்தூதர் பவுல் கைவுளுக்காக வாழ்வது பற்றிப் ளபசுகிறார். ஒப்பற்ற 
சசல்வமாை இளயசு கிறிஸ்துடவப் பற்றிய அறிடவப் சபற, அடைத்டதயும் 
இழப்பாகக் கருதுவதாக கூறுகிறார். கிறிஸ்துடவ ஆதாயமாக்கிக் சகாள்ே 
எல்லாவற்டறயும் குப்டபயாகக் கருதுவதாகவும் திருத்தூதர் குறிப்பிடுகிறார். 
கிறிஸ்துடவயும், அவரது உயிர்த்சதழுதலின் வல்லடமடயயும் அறிய, 
அவருடைய துன்பங்கேில் பங்ளகற்று, சாவில் அவடர ஒத்திருப்பது ளதடவ 
என்றும் அவர் எடுத்துடரக்கிறார். புைித பவுடலப் ளபான்று, கிறிஸ்து என்ற 
இலக்டக ளநாக்கி ஓடும் வரம் ளவண்டி, இவ்வாசகத்திற்கு சசவிமடுப்ளபாம். 
 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 
பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. வார்த்டத மனுவுருவாை இடறவா, 

 எம் திருச்சடபடய வழிநைத்தும் திருத்தந்டத, ஆயர்கள், 
அருட்பணியாேர்கள், அருட்சளகாதரிகள், துறவறத்திைர் அடைவரும், 
பல்ளவறு ளசாதடைகளுக்கும், ளசாதித்தலுக்கும் ஆோக்கப்படும்ளபாது, 
அவர்கள் ளசார்ந்திைாது, மைம் தேர்ந்திைாது, பாடறமீது கட்ைப்பட்ை 
வடீ்டைப்ளபால் உறுதியுள்ேவர்கோக, தங்கள் அடழத்தலுக்கு என்றும் 
உண்டமயுள்ேவர்கோக, வாழ்ந்திை, நீர்தாளம அவர்கடே உம் சிறகுகேின் 
நிழலில் டவத்து பாதுகாத்து, அவர்களுக்கு கழுகிடைப்ளபால் புதிய 
ஆற்றடலயும், வலிடமயும் தந்து, வழிநைத்திை ளவண்டி, இடறவா, உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம் 

 

2. நீதியின் கதிரவளை இடறவா,  

 வரவிருக்கின்ற ளதர்தலில் எந்தவித பிரச்சடைகளும், இடையூறுகளும், 
ஆபத்துக்களுமின்றி நடைசபறவும், மக்கள் அலட்சிய மைமுள்ேவர்கோக, 
தங்கள் ப ொறுப்டப தட்டிக் கழித்துச் சசல்லாமல், மக்கள் நலைில் அக்கடற 
சகாண்ை, முன்ளைற்றப் பாடதயில் வழிநைத்திச் சசல்கின்ற, சபாது நலடை 
நாடுகின்ற, தன்ைலமற்ற தடலவர்கடேத் ளதர்ந்சதடுக்கக்கூடிய, ஞாைத்டத, 
அறிடவ, விளவகத்டதத் தந்தருே ளவண்டுசமன்று, இடறவா, உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

 

3. ளகாட்டையும் அரணுமாை இடறவா, 

 தங்கள் குடும்பம், உறவிைர்கள், நண்பர்கள் எை தங்கள் சசாந்த 
பந்தங்கடே, அவர்கேின் நல்வாழ்விற்காக, தன் இன்ப, துன்பங்கடேத் தியாகம் 
சசய்து, நிடைவுகேில் மட்டுளம அவர்களோடு உறவாடுகின்ற, 
சவேிநாடுகேில் பணிபுரிகின்ற  மாந்தர்கடே உம் பாதம் ஒப்புக் 
சகாடுக்கின்ளறாம். அவர்களுக்கு எவ்வித ஆபத்துக்களும், தீங்குகளும் 
ளநரிைாமல், நல்ல உைல், உள்ே நலனுைன், தங்கள் பணியிடைத் சதாைர்ந்திை, 
அவர்கேின் காவல்தூதர்கள் உைைிருந்து, அவர்கடேப் பாதுகாத்திை அருள் 
புரிந்திை ளவண்டுசமன்று, இடறவா, உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

 



4. தூயவளர இடறவா, 

 இப்புைித தவக்காலத்தில் பயணிக்கும் நாங்கள், இன்னும் பாவச் 
ளசற்றுக்குள் இருப்படதளய சுகசமை நிடைத்து வாழாமல், எங்கள் 
வலுவின்டமடய காரணம் காட்டி, இன்னும் அதிளல உழன்று 
சகாண்டிருக்காமல், சகாடுக்கப்பட்டுள்ே காலத்டத உணர்ந்தவர்கோக, 
அதிலிருந்து விடுபட்டு, நீர் தங்கும் ளகாவிலாகிய எங்கள் உள்ேத்டதத் 
தூயதாக்கிை, அருள்தர ளவண்டுசமன்று, இடறவா, உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

 

5. அழியாத, நிடலயாை சசாந்தளம இடறவா, 

 மண்ணுலகில் பூச்சியும், துருவும் அழித்து விடும் சசல்வம், பணம் 
இவற்றிற்கு முதலிைம் சகாடுத்து, அதற்காக, சபற்ளறார்கள், 
உைன்பிறந்தவர்கடேக்கூை சகாடல சசய்யும் அேவிற்கு மக்கேின் மைநிடல 
சகாடூரமாகிப் ளபாய்க் சகாண்டிருக்கின்றது. இவர்கள், இத்தடகய 
இழிநிடலயாை மைநிடலயகற்றி, உண்டமச் சசல்வமாகிய உம்டம 
உணர்ந்தவர்கோக, நீர் மட்டுளம இவ்வுலகில் நிரந்தரம் என்படத 
அறிந்தவர்கோக, விண்ணுலகில் அழியாத சசல்வம் ளசர்க்கின்ற மாந்தர்கோக 
வாழ்ந்திை வரம் ளவண்டி, இடறவா, உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 
 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 யயாவா 04: 16 

மடறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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