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திருப்ெலி முன்னுரை 

இறைஇயேசுவில் அன்புக்குரிேவர்கயே 

  இன்றைே இனிே நாேில் நம் ஆண்டவரின் விண்யேற்பு 
பெருவிழாறவ பகாண்டாடி மகிழ உங்கறே அனபுடயன 
அறழக்கியைாம். 

இறைமகன் இம்மண்ேியே வாழ்ந்த காேத்தில் தம் தந்றதேின் 
திருவுேத்றத நிறையவற்ை மனுமகனாக உருபவடுத்து, மக்கள் ெேிேில் 
தன்றன  முழுறமோக கறைத்து, அவரின் ெேிகறே அன்புடயன 
நிறையவற்ைி, விண்ேகம் பெல்கின்ைார்.  அயவாைடிருந்து அவைன்றெ 
சுறவத்த, அவைன்புப் ெேி வாழ்வில் அனுெவித்த யொதறனகள், 
அவமானங்கறே உடனிருந்து உய்த்துேர்ந்த, ெீடர்களுக்கு, தாம் 
வி;ட்டுச் பென்ை அந்தப் இறைேன்புெப் ெேிகறே, இறைோட்ெி 
விழுமிேங்கறே பதாடர்ந்தாற்ைப் ெேிக்கின்ைார்.    

 விண்ேகம் பென்ை இறைமகறனயே உற்றுயநாக்கிக் 
பகாண்டிருக்காமல், விண்ேகம் பென்ை அவர் நம்றம திக்கற்ைவர்கோக 
விடமாட்டார், மீண்டும் வருவார், என்ை ஆழ்ந்த விசுவாெத்துடன், நாமும் 
உேிர்ப்ெின் மக்கோக அவரின் அடிச்சுவட்டிறனப் ெின்ெற்ைி வாழ்ந்து, 
அவர் பென்ை பவற்ைிேின் ொறதேில் நாமும் ெேேித்து விண்ேகம் 
ஏைிச் பெல்யவாம். 

 “இறைோட்ெி பநருங்கி வந்துவிட்டது, மனம் மாைி நற்பெய்திறே 
நம்புங்கள்” என்ை இேட்ெிேத்துடயன, தம் ெேிவாழ்றவ பதாடங்கிே 
இறைமகன், அதன்பொருட்யட தன் வாழ்றவ முழுவதும் அர்ப்ெேித்து 
வாழ்ந்தார். இறுதிேிலும், “உேபகங்கும் பென்று ெறடப்ெிற்பகல்ோம் 
நற்பெய்தி அைிவியுங்கள்” என்ை தம் அன்புக் கட்டறேறே 
நமக்பகல்ோம் விட்டுச் பெல்கின்ைார். “நற்பெய்தி அைிவிக்காவிடில், 
ஐயோ! எனக்குக் யகடு” என்ை புனித ெவுேடிோரின் 



இறைவார்த்றதக்யகற்ெ, நாமும் இறைமகனின் அன்புக் கட்டறேறே நம் 
வாழ்வில் ஏற்று நிறையவற்றுயவாம். இயேசுவின் வாழ்யவ, நமது 
வாழ்வாக வாழ்ந்து காட்டுயவாம்.  

 

முதல் வாசக முன்னுரை:  திருத்தூதர் ெேிகள் 1:1-11 

 

இனிேவர்கயே, திருத்தூதர் ெேிகள் நூேில் இருந்து 
வாெிக்கப்ெடும் இன்றைே முதல் வாெகம், இயேசுவின் விண்யேற்ை 
நிகழ்றவ எடுத்துறைக்கிைது. தூே ஆவி வரும்வறை ெீடர்கள் 
எருெயேமியேயே தங்கிேிருக்குமாறு இயேசு ெேிப்ெறதயும், இயேசு 
இைண்டாம் முறைோக மீண்டும் வருவார் என்ெறத வானதூதர் 
முன்னுறைப்ெறதயும் இங்கு காண்கியைாம். இயேசுவின் இைண்டாம் 
வருறகக்கு எப்பொழுதும் தோர் நிறேேில் வாழும் வைம் யவண்டி இந்த 
வாெகத்றத கவனமுடன் பெவியேற்யொம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை: எணெசியர் 4:1-13 

 

இனிேவர்கயே, இன்றைே இைண்டாம் வாெகம், நாம் 
பெற்றுக்பகாண்ட அறழப்புக்கு ஏற்ெ வாழுமாறு நமக்கு அறழப்பு 
விடுக்கிைது. உேயை ஏைிச் பென்ை கிைிஸ்துவின் விருப்ெத்துக்கு ஏற்ெயவ, 
நம் ஒவ்பவாருவருக்கும் அருள் வழங்கப்ெட்டுள்ேது என்று புனித ெவுல் 
எடுத்துறைக்கிைார். திருச்ெறெேின் தறேோகிே கிைிஸ்துயவாடு 
இறேந்து, அவைது ெேிறே பெய்யும் மறையுடேின் உறுப்புகோக 
வாழும் வைம் யவண்டி இவ்வாெகத்றத கவனமுடன் பெவியேற்யொம். 

 

 



மன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ணகட்டருளும். 

 

 நண்ெைான நல்ேவயை!  திருஅறவ அன்ெர்கறே ஆெீர்வதித்து 
உம்முறடே அன்ெிறன பவேிப்ெடுத்தும் கருவிகோக வாழ அருள்தை 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 நண்ெைான நல்ேவயை! நாட்டு தறேவர்கள் மக்கேின் நேன்கேில் 
அக்கறையுள்ேவர்கோக இருந்து பெேோற்ை அருள்தை இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 நண்ெைான நல்ேவயை! யதர்வு எழுதி யதர்ச்ெி பெற்ைவர்கள் உம்முறடே 
திருவுேம் அைிந்தவர்கோக தங்கேது எதிர்காே வாழ்றவ யதர்வு பெய்ே 
ஆவிேின் அருள்தை இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 நண்ெைான நல்ேவயை! ெேிேியே ெங்யகற்கும் நாங்கள் நல்ே 
நண்ெர்கோக இருந்து உம்முறடே இறைோட்ெிறே கட்டிபேழுப்ெ அருள்தை 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 நண்ெைான நல்ேவயை! ொகுொடுகள் யவறுொடுகறே கறேந்து 
ஆள்ொர்த்து பெேல்ெடாமல் எல்ோரிலும் உம் ொேல் கண்டு உைவாட அருள்தை 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 
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