
தவக்காலம் முதல் வாரம் - ஞாயிறு  

மூன்றாம் ஆண்டு 
திருப்பலி முன்னுரை 
 இறை இயயசுவில் அன்பிற்குரியவர்கயே, இன்று  தவக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு 
வழிபாட்றை சிைப்பிக்க வந்துள்ே உங்கள் அறைவருக்கும் இயயசுவின் இைிய 
நாமத்தில் அன்பாை வணக்கங்கள்.  

 இன்றைய நற்செய்தியில், இயயசு அலறகயிைால் யசாதிக்கப்படுவறதக் 
காண்கின்யைாம். உணவு, புகழ், ஆற்ைல்  எை மூன்று விதமாை யசாதறைகளுக்கு 
இறைமகறை உட்படுத்துகின்ைது.  இயயசு அச்யசாதறைகேில் வழீ்ந்து விைாமல், தூய 
ஆவியின் துறணயயாடு, உறுதியயாடு அறைத்றதயும் வவல்கின்ைார். நாமும் 
அத்தறகய யசாதறைகளுக்கு ஆோகின்யைாம்.  

முதலாவதாக, அழிந்து யபாகும் உணவிற்காக ஓடி ஓடி உறழத்திடும் நாம், 
அழியாத வாழ்வு தரும் இறைவறை  பல தருணங்கேில் மைந்து விடுகின்யைாம். 
அவரது வார்த்றதகறே வாசிக்க, தியாைிக்க யநரமின்ைி வாழ்கின்யைாம்.  

இரண்ைாவதாக, பணம், பதவி, புகழ் இவற்ைிற்கு அடிறமயாைவர்கோக, 
அவற்றை அறைய பல பாவ வழிகேில் ஈடுபடுகின்யைாம்.  

மூன்ைாவதாக, நமக்கு யவண்டியறவ நிறையவைாவிட்ைால் இறைவறைப் 
பழிக்கின்யைாம். அவருக்கு நிபந்தறை விதிக்கின்யைாம்.  

வதாைக்கத்தியல இஸ்ரயயல் மக்கள், இறைவறை பாறலநிலத்தில் யசாதித்து 
இறைவைின் சிைத்திற்கும், தண்ைறைக்கும் ஆோகிைர். அவர்கறேப் யபால நாமும் 
இறைவறை யசாதித்தல் ஆகாது.  

 “நாம் ஒவ்வவாவரும் நம் வசாந்தத் தீய நாட்ைங்கேின் வபாருட்யை 
யசாதிக்கப்படுகின்யைாம். அதைால், இச்யசாதறை இறைவைிைமிருந்து வருகிைது எை 
யாரும் வசால்லலாகாது” எை யாக்யகாபு கூறுகின்ைார். ஆதிப் வபற்யைாரும் 
இதைாயலயய பாவத்தில் வழீ்ந்தைர். நாமும் அத்தறகய யசாதறைகள் வரும்யபாது, 
அதியல யசார்ந்து விைாமல், தேர்ந்து விைாமல், இறைமகறைப் யபால், எத்தறகய 
நிறலயிலும் உறுதியுைைிருப்யபாம். இறைவன் நமக்கு துறணயிருக்கின்ைார், 
உதவிடுவார் என்ை ஆழமாை விசுவாச உணர்விறை, நம்பிக்றகயிறைப் வபற்ைிை, தூய 
ஆவியின் ஆற்ைல் யவண்டி, இக்கல்வாரிப் பலியில் இறணந்திடுயவாம். 

 

 

 

 

 



மன்றாட்டுகள் 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. “ஒவ்வவான்ைிற்கும் ஒரு காலம் உண்டு” என்ை இறைவா,  

 உம் அன்றப, அரவறணப்றப உணர்ந்தவர்கோக, உம் அற்புதங்கறேயும், 
அதிசயங்கறேயும் உணர்ந்தவர்கோக, உம் யபரிரக்கத்றத உணர்ந்தவர்கோக, 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ே இக்காலத்றத பயன்படுத்தி, நாங்கள் எங்கள் பாவ வாழ்விலிருந்து 
விடுபட்டு, நீர் எங்கேியல பூரிப்பறையும் மாந்தர்கோக வாழ்ந்திை, நாங்கள் எடுக்கும் 
முயற்சிகேில் உைைிருந்து, வவற்ைி தருமாறு இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

2. “நீங்கள் என்றை யதர்ந்து வகாள்ேவில்றல, நான்தான் உங்கறே யதர்ந்து 
வகாண்யைன்” என்ை வதய்வயம, 

  திருச்சறபறய வழிநைத்தும் எம் திருத்தந்றத, ஆயர்கள், அருட்பணியாேர்கள், 
அருட்சயகாதரிகள், துைவைத்தார் அறைவரும் தங்கேிைம் ஒப்பறைக்கப்பட்டுள்ே 
இறையைசுப் பணிகறே, எவ்வித தறையுமின்ைி, தைங்கலின்ைி சிைப்பாகச் வசய்திைவும், 
மக்களுக்கு நல்வழிகாட்டியாக, நன்முன்மாதிரியுள்ேவர்கோகவும் இருந்து, உம் 
இறையாட்சிறய இத்தரணியியல மலர்ந்திைச் வசய்திை, அவர்களுக்கு நல்ல உைல், 
உள்ே நலன் தந்து, தூய ஆவியின் ஆற்ைறலத் தந்து, அவர்கறே உம் கண்ணின் மணி 
யபால் காத்து வழிநைத்திை யவண்டுவமன்று, இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம்.  

 

3. “தாயம யசாதறைக்குள்ோகித் துன்பப்பட்ைதைால், யசாதிக்கப்படுயவாருக்கு உதவி 
வசய்ய அவர் வல்லவர்” என்ை வதய்வயம, 

 எங்கள் வாழ்வில் பல யசாதறைக்குள்ோகிக் வகாண்டு இருக்கின்யைாம். அந்தச் 
யசாதறைகேின்யபாது, உம்றம மைந்து, மறுத்து இறைநம்பிக்றகயில் 
பின்வாங்கியவர்கோகி விடுகின்யைாம். அன்று, ஆபிரகாமும், யயாபுவும் 
யசாதறைக்குள்ோை யபாதும், தங்கள் விசுவாசத்தில் தேராதவர்கோக 
உறுதியுைைிருந்தார்கள். நாங்களும் இவர்கறேப்யபால, அலறகயின் யசாதறையில் 
வழீ்ந்திைாது, எங்கள் வலுவின்றமயில் உமது வல்லறமறயச் சிைந்யதாங்கச் வசய்து, 
என்றும் உம் மக்கோக வாழ்ந்திைக் கூடிய நன்மைறதத் தந்தருே யவண்டுவமன்று, 
எங்கள் ஆண்ைவராகிய கிைிஸ்து வழியாக இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

4. “வபருஞ்சுறம சுமந்து யசார்ந்திருப்பவர்கயே எல்லாரும் என்ைிைம் வாருங்கள், நான் 
உங்களுக்கு இறேப்பாறுதல் தருயவன்” என்ை வதய்வயம, 

 ஒவ்வவாருவரும் பல விதமாை பிரச்சறைகேில், யவதறைகேில் மைம் 
யசார்ந்தவர்கோக, வாழ்க்றகயில் விரக்தியுற்ைவர்கோக, நீர் தந்த உயிர்மூச்றசயும் 
அவர்கயே நிறுத்திக் வகாள்ே முடிவவடுக்கக் கூடியவர்கோக வாழ்றவ இக்கட்ைாை 
நிறலயில் நகர்த்தி வரும் மாந்தர்கேின் மைப்பாரங்கறே நீர்தாயம கண்யணாக்கி 
அவற்ைிலிருந்து அவர்கறே விடுவித்து, ஆறுதல் தந்து, அவர்கள் வாழ்வில் ஏற்ைம் 



கண்டிை, மகிழ்வுைன் வாழ்றவ வாழ்ந்திை வரமருே யவண்டுவமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

5. “உைது நம்பிக்றக உன்றை குணமாக்கிற்று” என்ை வதய்வயம, 

 பல்யவறு யநாய்கேிைால் துன்புறும் மாந்தர்கறே உம் பாதம் ஒப்புக் 
வகாடுக்கின்யைாம். அவர்கள் வசய்த பாவங்கறே நீர் அன்பு நிறைந்த உள்ேத்தால் 
மன்ைித்து, அவர்கறே உம் திருக்கரங்கோல், வதாட்டு குணப்படுத்தி, அவர்கள் தங்கள் 
விசுவாசத்தில் இன்னும் யவரூன்ைியவர்கோக, உமக்கு என்றும் நன்ைியைிந்தவர்கோக, 
நல்சாட்சிகோக வாழ்ந்திை வரமருே யவண்டுவமன்று, எங்கள் ஆண்ைவராகிய கிைிஸ்து 
வழியாக இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 யயாவா 04: 16 
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