
திருவருகைக்ைாலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்கயே! திருவருறகக் காலத்தின் மூன்ைாம் 
ஞாேிைான மகிழ்ச்சிேின் நாேில் இறை சன்னிதிேில் கூடியுள்ே அறனவருக்கும் 
மகிழ்ச்சி கலந்த வாழ்த்துக்கள். 

மகிழ்விறன உடன் இருப்பவர்கயோடு பகிர்ந்து ககாள்ளும் யபாது அது 
இரட்டிப்பாகி கபரும் மகிழ்வாக மாறுகிைது. யதறவேில் இருப்யபாருக்கு உதவும் 
யபாதும் மகிழ்வு இரட்டிப்பாகிைது. பகிர்தலால் மகிழ்ச்சிப் பரவுகிைது. இதுயவ 
இறைவன் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்பது. இயேசுவின் பிைப்பு விழா கநருங்குவதால் 
மகிழ்ச்சிேின் ஞாேிறைக் ககாண்டாடுகியைாம். இந்த மகிழ்விறன நிபந்தறன 
கயோடு இறைவன் தருவதில்றல. அவருறடே வருறக எல்றலேற்ை, 
நிபந்தறனேற்ை மகிழ்ச்சிறே நமக்குத் தருகின்ைது. 

நம்முடன் வாழும் மாந்தர்கள் இேற்றகச் சீற்ைங்கேினாயலா அல்லது 
ஏயதனும் ஒரு நிறலேில் துன்புறும் யபாது ஓயடாடிச் கசன்று உதவுகியைாம். 
இல்லாதவர்களுக்கு இருப்பறதப் பகிர்ந்தேிக்கின்யைாம். இது யபான்ை கசேல் 
துன்பத்திலும் ஒரு உண்றமோன மகிழ்றவ ஏற்படுத்துகின்ைது. பகிர்வின் தன்றம 
கவேிப்படுகின்ைது. இந்தப் பகிர்வுகேின் மகிழ்ச்சியும் ஈடுபாடும் நம் வாழ்வில் 
துன்ப, துேர யவறேகேில் மட்டுமல்லாது எல்லா யநரங்கேிலும் தக்க றவத்துக் 
க ொள்ே யவண்டும். 

இத்திருவருறகக் காலத்தில் இயேசு நம் நாவில் இருந்து கசேலாற்ைவும், 
யதறவேில் இருப்யபாருக்கு உதவிடவும், தத்தம் பணிகளை யநர்றமயுடன் 
கசய்திடவும், சுேநலன்கறே மைந்து பிைர் நலம் யபணும் ஆற்றல் இறைேிடம் 
யவண்டி இப்பலிேில் இறணயவாம்.  

முதல் வாசக முன்னுரை 

 அன்பார்ந்தவர்கயே! இஸ்ரயேலின் கடவுோகிே ஆண்டவர் நம்யமாடு 
இருக்கும் யபாது நாம் எதற்கும் அஞ்சத் யதறவேில்றல. நமது எண்ணங்கள், 
ஏக்கங்கள், யதறவகள் அறனத்றதயும் அவயர அைிந்துள்ோர். அவற்றை 
நிறையவற்றும் வல்லறம உறடேவரும் அவயர. எனயவ மகிழ்ந்து கேிகூருங்கள் 
என்ை இறைவாக்கினர் கசப்பனிோ நூலின் வொர்த்ளத ளுக்குச் கசவிசொய்ப்ப ொம். 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை 

 இஹயவண்டல் என்பது புகழ்ச்சியும், நன்ைியும் கலந்ததாக இருக்க யவண்டும். 
மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது கடவுளுக்கும் நாம் நன்ைி உறடேவர்கோக இருக்க 
யவண்டும். அப்கபாழுது மகிழ்வும் இறை அறமதியும் கபற்றுக் ககாள்ேலாம் என்று 
கூறும் புனித  வுல் பிலிப்பிேருக்கு எழுதிய திருமு த்தின் வொர்த்ளத ளுக்குச் 
கசவிமடுப்ப ொம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

 



1. அன்பின் இறைவா! எம் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், கன்னிேர், துைவிேர், 
கபாதுநிறலேினர் அறனவரும் நன்ைியோடு கூடிே இறையவண்டலினால் தாங்கள் 
கபற்றுக் ககாண்ட மகிழ்றவயும், இறை அறமதிறேயும் பிையராடும் பகிர்ந்து 
ககாள்ளும் வல்லறம மிகுந்த இறை சமூகம் உருவாக்கிட வரம் தர யவண்டுகமன்று 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

2. அறனத்துலகின் அரசயர எம் இறைவா! வரப்யபாகும் கிைிஸ்து பிைப்புப் 
கபருவிழாறவ நாங்கள் கவறும் கவேி ஆடம்பர நிகழ்வாகக் கருதிடாமல், 
ஆன்மீகத் தோரிப்பில் எங்கள் கவனத்றத கசலுத்தி சாதி, மதி, இன 
யவறுபாடுகேின்ைி உமது பிைப்பின் கசய்திறே நற்கசய்திோக சான்று பகர்ந்திட 
வரம் தர யவண்டுகமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

3. குணமேிக்கும் வள்ேயல எம் இறைவா! கதாற்று யநாேினால் தமது குடும்ப 
அங்கத்தினறரயும், உற்ைார், உைவினர்கறேயும் இழந்து தவிக்கும் இதேங்களுக்கு 
ஆறுதறலத் தந்திடவும், இைந்த அறனத்து ஆன்மாக்களுக்கும் நித்திே 
இறேப்பாற்றிறே அேித்திட யவண்டுகமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

4. பறடப்பின் சிகரமாய் மனிதறனப் பறடத்த இறைவா! பறடப்புகள் 
அறனத்றதயும் ஆண்டு ககாள்ேச் கசய்து, பறடப்பின் யமன்றமறே உணர்த்தினரீ், 
ஆனால் நாங்கள் இேற்றகக்கு எதிராக கசய்த அறனத்துத் தவறுகறேயும் 
மன்னித்து, இேற்றகறே நாங்கள் யநசிக்கவும் பாதுகாக்கவும் வரும் 
தறலமுளறக்கு நல்ல யதசத்றதக் ககாடுத்திடவும் உமதருறேப் கபாழிே 
யவண்டுகமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

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

 

“ டவுள் அன் ொய் இருக் ிறொர்!” 1 பயொவொ 04: 16 

மளறத்திரு. அமிர்தரொச சுந்தர் ஜொ. 
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