
திருவருகைக்ைாலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்கயே! திருவருறகக்காலத்தின் நான்காம் 
ஞாேிைான இந்த நாள் அன்பின் ஞாேிறு என்று அறைக்கப்படுகிைது. 

இறைவறனத் யதடிே இரு பபண்கள் அன்றன மரிோவும் 
எலிசபெத்தம்மாவும். குைந்றத யபைற்ை எலிசபபத்து அல்லும் பகலும் இறைவறன 
யவண்டினார். எனயவ இறைவனின் ஆசீறைப் பபற்ைார். அன்றன மரிோவும் தனது 
பசாந்த யதறவகறேக் காட்டிலும் சமுதாேத்தின் யதறவகேில் அக்கறை பகாண்டு 
இறைவனிடம் யவண்டினார். இவர்கள் இருவரும் சந்தித்த யபாது வாழ்த்தும் 
ஆசீர்வாதமும் இறைப்புகழ்ச்சியுயம நிறைந்திருந்தது. எலிசபபத்து மரிோறவ 
வாழ்த்தும் யபாது, “பபண்களுக்குள் நீர் ஆசி பபற்ைவர். உம் வேிற்ைில் வேரும் 
குைந்றதயும் ஆசி பபற்ையத” என்கிைார். இது யபான்யை நாமும் பிைறை வாழ்த்தும் 
யபாது இந்த பூமிேில் நலமும் ஆசீர்வாதமும் பபருகும். 

அன்றனேர் சந்தித்த யபாது வேிற்ைில் இருந்த குைந்றதகள் இருவரும் 
சந்தித்துக் பகாண்டனர். இயேசுவின் வருறகறே முன்னைிவித்த திருமுழுக்கு 
யோவான் தாேின் வேிற்ைிலிருந்யத மகிழ்ச்சிோல் துள்ளி தனது தாய்க்கு 
இறைவனின் பசம்மைிறேச் சுட்டிக் காட்டுகிைார். மரிோவின் வேிற்ைிலிருந்த 
இயேசு எலிசபெத்தின் வடீ்டிற்கு மகிழ்வையும் ஆசீர்வாதத்றதயும் பகாண்டு 
வருகின்ைார். இத்தறகே அரும்பபரும் பசயல்கறேச் பசய்திடயவ இறைவன் 
நம்றமத் யதடி வருகின்ைார். எத்தறகே எதிர்பார்ப்புமின்ைி நமது முழு 
நம்பிக்றகறே கடவுள் மீது றவத்து எல்லாத் தருணங்கேிலும் அவைது ஆசீர் 
நிைம்பப் பபை யவண்டும் என்று யவண்டி இத்திருப்பலிேில் பக்திோய் பங்யகற்யபாம்.  

முதல் வாசக முன்னுரை 

 அன்பார்ந்தவர்கயே! முதல் வாசகத்தில் இஸ்ையேல் மக்கறே புதிே 
நம்பிக்றகக்கு அறைக்கின்ைார் இறைவாக்கினர் மீக்கா. மிகவும் சிைிேதாய் 
ஓைங்கட்டப்பட்ட நிறலேில் இருந்த பபத்லயகறம பமசிோ யதான்றுவதற்காக 
யதர்ந்பதடுத்தார் இறைவன். இவ்வாறு மக்கள் அச்சமின்ைி வாழ்வார்கள் என்று 
அைிக்றகேிடும் இவைைாக்கினர் மீக்கா நூலின் ைார்த்வதகவளக் கவனமுடன் 
யகட்யபாம்.  

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை 

 கடவுோல் இேலாதது ஒன்றுமில்றல என்று அறசக்க முடிோத நம்பிக்றக 
பகாண்டார் மரிோ. அதனாயலயே இறை மகறனயே தம் வேிற்ைில் தாங்கும் 
யபறுபபற்ைார். மரிோறவப் யபாலயவ இயேசுவும் இறைத்தந்றதேின் 
திருவுேத்திற்கு ஆகட்டும் என்று ஏற்றுக்பகாண்டறத நிறனவு கூரும் எெிரேயருக்கு 
எழுதப்ெட்ட திருமுகத்தின் ைார்த்வதகளுக்குச் பெைிமடுப்ரொம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. எல்லாம் ைல்ல எம் இறைவா! எங்கள் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், 
கன்னியர், துைவிேர் அவனவரும் உமது ஞானத்தின் ஆவிோல் நிைப்பப்பட்டு, மக்கள் 



அவனவறையும் ஞானத்தின் வைிேில் நடத்திடத் யதறவோன அருறேப் 
பபாைிந்திட யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

2. அன்புத் தந்றதயே இறைவா! உமது அன்றபயும் இைக்கத்றதயும் பபற்று மகிழும் 
எம் இறேஞர்கள் உமது வார்த்றதகளுக்கு என்றுயம பணிந்து, உம்றமத் தங்கேது 
வாழ்வின் முன்மாதிரிோக ஏற்று வாைக்கூடிே நல் உள்ேம் தந்திட யவண்டுபமன்று 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

3. அருேின் ஊற்யை எம் இறைவா! மனிதர்களுள் நீர் யதர்ந்து பகாண்ட அன்றன 
மரிோறவப் யபான்று நாங்களும் அடுத்தவர் மீது அக்கறை பகாண்டு, பிைரின் 
யதறவகறே அைிந்து அவர்களுக்கு எல்லாவித உதவிகறேயும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் 
இன்ைி உள்ோர்ந்த அன்யபாடு பசய்திட நல் மனம் தந்திட யவண்டுபமன்று இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

4. யதற்ைைவாேைாகிே எம் இறைவா! உம்மால் யதர்ந்து பகாள்ேப்பட்ட மக்கோகிே 
நாங்கள் அவனவரும் எங்கள் அறைப்பின் யமன்றமறே அைிந்து, எங்கள் வாழ்வில் 
இறைவார்த்றதறே வாெிப்பவர்கோகவும், உமது வார்த்றதறே வாழ்வில் 
கறடப்பிடித்து வாழ்ந்து, இயேசுவின் சாட்சிகோய் எங்கேின் வாழ்க்றகறே 
அறமத்துக் பகாள்ே வைம் தை யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

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

 

“கடவுள் அன்ொய் இருக்கிைார்!” 1 ரயாைா 04: 16 

மவைத்திரு. அமிர்தோெ சுந்தர் ஜா. 
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