
திருவருகைக்ைாலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறையேசுவில் அன்பார்ந்தவர்கயே! திருவருறகக்காலத்தின் இரண்டாம் 
ஞாேிைான இன்று உங்கள் அறனவருக்கும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துகளும். 

மனிதர் அறனவரும் நம் கடவுள் அருேிே மீட்றபக் காணயவண்டும் என்று 
மனிதனாகப் பிைந்த இறைவறன வரயவற்க நமக்கு அருேப்பட்ட அருேின் காலயம 
திருவருறகக் காலம். நாம் எதிர்யநாக்கிேிருக்கும் கிைித்து பிைப்பு விழாவுக்கு 
எவ்வாறு தோரிக்கலாம்? ஆன்மீக உலகம் கூறும் தோரிப்பு என்ன? நாம் 
எதிர்யநாக்கிேிருக்கும் இந்த கிைிஸ்து பிைப்பு விழாவிற்கு நாம் எவ்வாறு, எந்த 
வறகேில் தோரிக்கலாம்? என்கின்ை வினாக்களுக்கு இன்றைே நற்செய்தி வரிகள் 
விறட பகர்கின்ைன. 

“ஆண்டவருக்காகப் பாறதறே செம்றமோக்குங்கள்; யமடு, பள்ேங்கறேச் 
ெமமாக்குங்கள்” என்ை இறைவாக்கினர் எொோவின் எச்ெரிக்றகக் குரல் இன்றைே 
நற்செய்திேில் ஒலிக்கின்ைது. இத்திருவருறகக் காலத்தில் பாவமாகிே துன்பத்தின் 
ஆறடகளைக் கறேந்து விட்டு, கடவுள் அருளும் பறடக்கலன்கோன உண்றம, நீதி, 
அறமதி, நம்பிக்றக, மீட்பு, கடவுேின் வார்த்றத எனும் அணிகறே அணிந்து 
சகாள்யவாம். அைிவு, அன்பு, பண்பு ஆகிேவற்ைில் ெிைந்தவர்கோக நற்செய்திப் 
பணிோற்ைி இந்நாள்கேில் இயேசுவின் இரண்டாம் வருறகக்காகவும் அவர் தரும் 
அறமதிறே நாம் சபற்ைிடவும் இத்திருப்பலிேில் இறணந்து செபிப்யபாம். 

முதல் வாசக முன்னுரை 

 அன்பார்ந்தவர்கயே! கடவுேின் திருமறலோகிே எருெயலம் மறல, அழகும் 
உேர்வுமாய் திகழும் மறல. அறனத்து உலகிற்கும் மகிழ்ச்ெிோய்த் துலங்கும் 
மறலோகிே எருெயலம் இஸ்ரயேல் மக்களுக்கு எவ்வாறு தஞ்ெமாகின்ைது 
என்பறத இறைவாக்கினர் பாரூக் கூறும் முதல் வாெகத்திற்கு செவிமடுப்யபாம். 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை 

 அன்புள்ேங்கயே. நற்செேறலத் சதாடங்குபவர்கள் அன்பால் நிறைந்து, 
ெிைந்தவற்றையே ஏற்று செேல்பட நீதிேின் செேல்கோல் நிரப்பப்பட்டு, 
யநர்றமக்குப் பாறத அறமக்க அறழப்பு விடுக்கிைார் திருத்தூதர் பவுல். 
இறைவனின் பரிவுள்ேம் நம்யமல் குடி சகாள்ே திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு 
எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ை இரண்டாம் வாெகத்திற்குக் 
கவனமுடன் செவிொய்ப்யபாம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. அன்பின் இறைவா!  

திருஅறவறே வழிநடத்தும் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், கன்னிேர், 
துைவிேர், பபொதுநிறலேினர் அறனவரும் இயேசுறவ முன்னைிவித்த திருமுழுக்கு 
யோவான் அைிவித்தப் பாறதேில் மக்கறே வழிநடத்திச் சென்று, இயேசுவின் 



ொட்ெிகோய்த் திகழ்ந்திட வரம் தர யவண்டுசமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

2. உம் யபரன்பால் பூவுலறக நிறைத்துள்ே எம் இறைவா!  

ெவால்கள் நிறைந்த எம் வாழ்வில் ஒருவறர ஒருவர் ஏற்றுக் சகாண்டு 
ஒற்றுறமயுடனும் ெமாதானத்துடனும் வாழ்ந்திடவும், யதறவேில் 
இருப்பவர்களுக்கு சகாடுப்பதன் மூலம்தான் யபறுவறக சகாள்ே முடியும் என்பறத 
உணர்ந்து சகாடுத்துதவும் நல் உள்ேங்கோக வாழ்ந்திட வரம்தர யவண்டுசமன்று 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

3. எங்கள் மீது சகாண்ட யபரன்பினால் தன் மகறனயே எமக்கேித்த அன்பு இறைவா! 

ெிலுறவேின்ைி சவற்ைிேில்றல என்ை இயேசுவின் சுவடுகறே பின்பற்ைி, 
ஆறுதல் யதடுயவாருக்குத் யதாள் சகாடுத்துத் தாங்கிடவும், இயேசுவின் 
மதிப்படீுகோன உண்றம, அன்பு, நீதி, யநர்றம ஆகிேவற்ைில் நிறலத்திருக்கவும் 
வரம்தர யவண்டுசமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம் 

4. துன்பங்கறே நீக்குபவயர எம் இறைவா!  

உலகசமங்கும் நீதிக்காகவும், அறமதிக்காகவும் ஏங்கும் மக்கேின் 
துன்பங்கறே நீக்கி, அவர்கள் விரும்பும் நீதி, அறமதி நிறைந்த விதமாக உலறக 
மொற்ைி, யபாராடும் நல் உள்ேங்களுக்கு உமது உடனிருப்றபத் தந்திட அருள்புரிய  
வேண்டுபமன்று இளைேொ உம்ளம மன்ைொடுகிவைொம். 

 

நன்றி : ஆசிரிரை திருமதி. ஞா. ச ாஸ்தினா மேரி, கமலமமஞ்ஞானபுைம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 கைாவா 04: 16 

மளைத்திரு. அமிர்தரொச சுந்தர் ஜொ. 
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