
திருவருகைக்ைாலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

பரல ோகத் தந்ததயின் போதததய மண்ணில் ஏற்படுத்த, நீதி, லநர்தமதய 
நித நோட்ட, வரவிருக்கும் இதைமகன் இலயசுதவ வரலவற்க தயோரோக இன்தைய 
திருவருதகக் கோ ம் முத ோம் ஞோயிறு நம்தம அதைக்கின்ைது. திருவருதகக் 
கோ த்தில் வர இருக்கும் ஒவ்வவோரு ஞோயிறும் ஒரு சிைப்போன தமயக்கருத்தத 
சிந்திக்க அதைக்கின்ைது. இன்தைய ஞோயிறு ‘நம்பிக்தக’ எனும் வசய்திதய 
தருகின்ைது. 

“வளமுள்ளவனுக்கு பணத்தின் மீது நம்பிக்தக; எளியவனுக்கு நல் மனத்தின் 
மீது நம்பிக்தக.” நோதளய வபோழுது நமக்கு உண்டு என்ை நம்பிக்தகயில்தோன் 
எறும்புகள் கூட நோதளய லததவக்கோக இன்லை லசமிக்கிைது. எனலவ நம்பிக்தக 
ஒளி நம்தம ஏற்ைப்பட்டோல் தோன் வோழ்க்தகயின் இருள் வி கி ஓடும்; போதத 
வதன்படும். 

இன்தைய முதல் வோசகத்தில், “தோவதீின் மரபி ிருந்து நீதியின் தளிர் ஒன்று 
முதளக்கச் வசய்லவன்” என்று ஆண்டவர் வோக்குறுதி தருவதோக கூறுகிைோர் எசோயோ 
இதைவோக்கினர். நீதிதயயும் லநர்தமதயயும் அவர் நித நோட்டுவோர் என்று 
இலயசுவின் பிைப்பும் அவரின் நற்குணங்களும் வவளிப்படுத்தப்படுகின்ைது. 
இலயசுவின் வருதக அநீதிதய அைித்து, கயதமதய நீக்கி, மகிழ்தவப் புகுத்தி, 
மனதத வபோ ிவோக்கட்டும்.  

இன்தைய நற்வசய்தி வோசகத்தில், “மோனிடமகன் முன்னித யில் நிற்க 
எப்வபோழுதும் விைிப்போயிருந்து மன்ைோடுங்கள்” என்று நம் போததகதள 
வசம்தமயோக்க இலயசு அதைப்பு விடுக்கிைோர். இதைமகன் வருதகயின்லபோது 
நடப்பவற்தை கூறுகிைோர். இவ்வு க கோரியங்களில் பயங்களும் பதற்ைமோன 
வசயல்களும் எழும்லபோது ‘தத நிமிர்ந்து நில்லுங்கள்’ என்கிைோர் இலயசு.  

இதைவன் பதடத்த இயற்தக எல் ோலம சரியோகத்தோன் இயங்குகிைது; 
நம்தமயும் இயக்குகிைது. ஆனோல் மனிதன் தோண் தனது உணதவ அடுத்தவரின் 
வயிற்ைில் லதடுகிைோன்.  லததவகதள அதிகரித்து அதத நிதைலவற்ை ஒரு 
எந்திரமோகலவ மோைிவிடுகிைோன். இதன் விதளவு, அதீத லததவகள் ஏமோற்ைத்ததத் 
தரும் லபோது நம்பிக்தக லதய் பிதையோகிைது. ஒளியின்ைி இருண்டு விடுகிைது. 
ப முதை கீலை விழுந்தவனுக்கு நி ம் தட்டிக்வகோடுத்து தன்னம்பிக்தகதயத் 
தருகிைது. நோமும் நம்பிக்தகயில் அதிகப்படவும், விழுந்த இடத்தில லய 
கிடக்கோமல், விழுந்து எழுந்து நடக்கவும், நல் நம்பிக்தகதய நம்மில் ஏற்படுத்தவும் 
இத்திருவருதகக்கோ  திருப்ப ியில் சிைப்போக லவண்டுலவோம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. நீதியின் வேந்தவே எம் இறைோ! 

உமது நீதிறய நிறைநாட்டவும், மக்கறை நீதியின் பாறதயில் ேழிநடத்தவும், 
நீர் வதர்ந்து ககாண்ட திருத்தந்றத, ஆயர்கள், துைேைத்தார் அறைேரும் 



இறைநம்பிக்றகயில் ேைர்ந்து ேழிநடத்திட ேேம் வேண்டும் எை ஆண்டேறேக் 
ககஞ்சி மன்ைாடுவோம். 

2. பாேிகறை மீட்க மைிதைாய் அேதரித்தேவே! 

உம் பிைப்பு ேிழாறே எதிர்வநாக்கி காத்திருக்கும் நாங்கள், இவ்ேிழாேின் 
மறை கபாருறை அைிந்து, எம் பாறதறய சீர்படுத்தி, தூய உள்ைத்றத 
கபற்றுக்ககாண்டு எம் உள்ைத்தில் உம்றம ேேவேற்கும் ேேம் வேண்டும் எை 
ஆண்டேறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுவோம். 

3. நம்பிக்றகயின் வேந்தவே எம் இறைோ! 

எம் நாட்றட ஆளும் தறைேர்கள் மக்கறை நல்ேழியில் நடத்தி, மக்களுக்கு 
நம்பிக்றகயூட்டும் கசயல்கறை கசய்து, ேைமாை ோழ்வுப் பாறதறய அறமக்கும் 
ேேம் வேண்டும் எை ஆண்டேறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுவோம். 

4. ேிழிப்பாயிருங்கள் என்ைேவே எம் இறைோ!  

உம் ேழியில் பயணிக்காது, உம்றம எதிர்ககாள்ை தறடயாக இருக்கும் 
இவ்வுைக கேறைகள், பிேச்சறைகைில் இருந்து எங்கறை மீட்க வேண்டும் எை 
ஆண்டேறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுவோம். 

4. நைன்கைின் நாயகவை எம் இறைோ! 

எம் பகுதியில் வபாதிய மறழ கபாழிந்து நீர்நிறைகள் நிேம்பவும், 
வேைாண்றம சிைந்து கபாருைாதாேம் உயேவும், குடும்பங்கைில் அறமதி சந்வதாஷம் 
நிறைந்திருக்கவும், படிக்கும் குழந்றதகள் ஞாைம், கல்ேியில் சிைக்கவும், 
வநாயாைிகள் நைறைப் கபைவும், வேறைோய்ப்பு, திருமணம், குழந்றத ேேம் 
வேண்டுவோர் உம் அருைால் கபற்றுக்ககாள்ைவும் ேேம் வேண்டும் எை 
ஆண்டேறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுவோம். 

 

நன்றி: ஆசிரிகய. திருமதி. ஜ ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 க ாவா 04: 16 

மதைத்திரு. அமிர்தரோச சுந்தர் ஜோ. 
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