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மூன்றாம் ஆண்டு 
திருப்பலி முன்னுரை 

 “இறை ம ொழியில் ஊன்ைி நின்று, ச ொதறைகறை மெல்செொம்” என்ை 
 ிந்தறைசயொடு திருஅறெயொைது தெக்கொலம் முதல் ஞொயிறு ெழிபொட்றைச் 
 ிைப்பிக்க அறழக்கின்ைது. 

 ச ொதறைக்கொலம் ந க்கு நம்ற  யொமென்று கொட்டுகிைது. அறதெிை ச லொக 
நம் கைவுள் யொமென்று மெைிப்படுத்துகிைது. எகிப்திசல அடிற கைொய் கல்,  ண் சு ந்த 
அசத கூறையில், இன்று தங்கள் நிலத்தில் ெிறைந்த முதற்கைிகறைக் கைவுைின் 
உரிற க் குடி க்கைொக கொணிக்றக ம லுத்தும்படி கைவுள் தங்கறை உயர்த்தி 
இருக்கிைொர் என்பறத இஸ்ெசயல்  க்கள் உணர்கிைொர்கள்.  க்கைின் துயர் துறைக்கும் 
பணிறயக் கண்முன் மகொண்டிருந்த இசயசு பொறலெை அனுபெத்றதப் 
பணிெொழ்வுக்கொை தயொரிப்புக் கொல ொகப் மபறுகிைொர்.  

 இன்றைய நுகர்வு, ஊைக கலொச் ொெங்கைின் ெழியொக நொம் அலறகயொல் 
ச ொதிக்கப்படுகின்சைொம். ஆைொல் இசயசுெின் மெற்ைிப்பொறத இறைென் ச ல் 
நம்பிக்றக றெக்கவும், உலக  ொயக் கெர்ச் ிறய ெிலக்கவும் நம்ற  அறழக்கிைது. 

 “கைவுைின் ெொர்த்றதறயத் தூய ஆெியொர் அருளும் சபொர்ெொைொக எடுத்துக் 
மகொள்ளுங்கள்” என்ை தூய பவுலின் அைிவுறுத்தலின்படி, இறைெொர்த்றதறய நம் 
ஆயுத ொகக் மகொண்டு, இசயசுெின் ெழியில் ச ொதறைகறை மெல்லவும், 
இறைெொர்த்றதயின்  ீது ஆர்ெம் மகொண்டு, அதறை நொள்சதொறும் ெொ ிக்கவும் 
அருள்செண்டியெர்கைொக இத்திருப்பலியில் பக்திசயொடு பங்சகற்சபொம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரை 

 இன்றைய முதல் ெொ கத்தில் இஸ்ெசயல்  க்கள் இறைென் த க்குச் ம ய்த 
உதெிகறை நிறைத்து, துறண நின்ை கைவுளுக்கு நன்ைிக்கைன் ம லுத்துெறதயும், 
பல்செறு துன்பங்கைின்  த்தியில் ெலிய கெத்தொலும், ஓங்கிய புயத்தொலும் இறைென் 
தங்கறைக் கொத்தறத நிறைத்து நன்ைி ம லுத்துெறதயும் எடுத்துறெக்கும் இம்முதல் 
ெொ கத்றத கெைமுைன் சகட்சபொம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை 

 ‘நம்பிக்றக’ ஒற்றை ெொக்கியம்தொன். ‘இசயசுசெ ஆண்ைெர்’ எை ெொயொெ 
அைிக்றகயிடுபெசெொடு கைவுள் இன்னும் மநருங்கி ெருகின்ைொர். இசயசுெின் ெருறக 
 ைிதர் நடுெில் உள்ை அறைத்து பிரிவுகறையும் அழித்து ெிடுகிைது எை உணர்த்தும் 
பவுலடியொரின் திரு ைலுக்குச் ம ெி டுப்சபொம்.  

 



மன்றாட்டுகள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. நம்பிக்றகறய நிறலநொட்ை, உம் ொல் அறழக்கப்பட்ை எம் திருத்தந்றத, ஆயர்கள், 
குருக்கள், இருபொல் துைெைத்தொர் அறைெரும் தங்கைிைம் ஒப்பறைக்கப்பட்ை 
 ந்றதகறை, இறைெைின் திட்ைத்திற்கு ஏற்ைொற்சபொல் நம்பிக்றகயிலும் 
நிறலெொழ்றெ மபறும்மபொருட்டும், எந்நொளும் இறைெைில்  கிழ்ந்து, இசயசுசெ 
ஆண்ைெர் என் ெொயொெ அைிக்றகயிட்டு ெொழ்ெதற்கு ஏற்ை சூழ்நிறலறய உருெொக்கித் 
தெ கூடியெர்கைொய் இருக்க செண்டும ன்று இறைெொ உம்ற   ன்ைொடுகிசைொம். 

 

2. “ெொர்த்றத உைக்கு  ிக அருகில் உள்ைது; உன் ெொயில், உன் இதயத்தில் உள்ைது” 
என்ை இறைெொர்த்றதயில் நம்பிக்றக மகொண்ை அறைத்துலக  க்களுக்கொக 
 ன்ைொடுகிசைொம். ெறுற , மகொள்றை சநொயின் ஆதிக்கம், செறலயின்ற , தைிற , 
முதுற   ற்றும் கடிை ொை சூழ்நிறலகைொல், தங்கள் ெொழ்றெ இழந்து 
மகொண்டிருக்கும் அறைெருக்கும் இறைெைின் ெலிய கெமும், ஓங்கிய புயமும், 
அஞ் த்தக்க சபெொற்ைலும் நிறைெொய் கிறைத்து எல்லொரும் எல்லொமும் மபை 
அருள்புரிய செண்டும ன்று இறைெொ உம்ற   ன்ைொடுகிசைொம். 

 

3. “ஆண்ைெரின் திருப்மபயறெ ெொயொெ அைிக்றகயிட்டு  ன்ைொடுகிைெர் எெரும்  ீட்பு 
மபறுெர்” என்ை இறைெொர்த்றதயில் நம்பிக்றக மகொண்டு இங்கு கூடியுள்ை அறைத்து 
குடும்பங்களுக்கொக உம்ற   ன்ைொடுகிசைொம். எந்த ச ொதறையிலும் குடும்பங்கள் 
 ிறதக்கப்பைொ ல், இசயசுெின் உறுதியொை  ைநிறலறய எல்லொரும் மபற்று, 
ெொழ்கின்ை ெொழ்க்றகயில் தைக்கும் பிைருக்கும் பயன் தரும் ெறகயில் ெொழவும் 
செண்டும ன்று இறைெொ உம்ற   ன்ைொடுகிசைொம். 

 

4. தெக்கொலத்தின் முதல் ஞொயிைொை இன்று இசயசு  ொத்தொைின் ச ொதறைகறை 
ெல்லற சயொடு எதிர்மகொண்ைது சபொல நொட்றை ஆளும் தறலெர்கள் நீதிக்கு, 
உண்ற க்கு நல்ெொழ்ெிற்கு  ற்றும்  க்கைின் சதறெகறை நிறைசெற்றும் சபொது 
அதற்கு எதிெொக ெரும் ச ொதறைகறை எதிர்மகொண்டு நன்ற யொை கொரியங்கள் 
ம ய்திை இறைெொ உம்ற   ன்ைொடுகிசைொம். 

 

நன்றி: அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கேலமேஞ்ஞானபுரம். 
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