
திருவருகைக்ைாலம் முதல் வாரம் - ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

திருவருகைக்ைாலத்தின் முதலாம் ஞாயிறான இன்று, புதிய திருவழிபாட்டு 
ஆண்கைத் ததாைங்குைிறறாம். நல்வாழ்த்துக்ைள் கூறி புத்தாண்டு திருப்பலிக் 
தைாண்ைாட்ைத்திற்கு வந்துள்ள உங்ைகள வாழ்த்தி வரறவற்ைின்றறாம். 

திருவருகைக்ைாலம் – எதிர்பார்ப்பின் ைாலம், நம்பிக்கையின் ைாலம், ைிறிஸ்து 
பிறப்பு விழாவிற்ைாை நம்கைத் தயாரிக்கும் ைாலம். ைாண முடியாத ைைவுள் ைனித 
வரலாற்றில் நுகழந்தார். ஒரு ைனிதராை நம் நடுறவ வாழ்ந்தார். இந்த ைாதபரும் 
ைகறயுண்கைகயக் தைாண்ைாடும் நாம், இறயசுவின் இரண்ைாம் வருகைக்கும் 
நம்கைத் தயாரிக்ை அகழப்பு விடுக்கும் ைாலம்தான் இத்திருவருகைக்ைாலம். 

ைிறிஸ்து எங்றை இருக்ைிறார்? எப்றபாது வருவார்? என்தறண்ணிக் ைாலம் 
தாழ்த்தாை, ைிறிஸ்து நைக்குள்றள இருக்ைிறார், நம் சறைாதர, சறைாதரிைளிை த்தில் 
இருக்ைிறார் என்று உணர்ந்து வாழ அகழப்பு விடுக்ைப்படுைிறது. நீதிகயயும், 
றநர்கைகயயும் நிகலநாட்டும் ஆண்ைவர் நம்ைிகைறய ைீட்பராை பிறக்ை உள்ளார். 
விடுதகல உறுதி என நம்பிக்கை தருைின்ற வார்த்கதைறளாடு திருவருகைக் 
ைாலத்கதத் ததாைங்குறவாம்.  

இதில் புனித பவுலடியாரின் வார்த்கதைள் நம்கை இன்னும் இறயசுவின் 
வருகைக்குத் தயாரிக்ைிறது. ஒருவர் ைற்றவர் ைீது தைாண்டுள்ள அன்கபப் தபருைச் 
தசய்றவாம். நம்ைிகைறய பிறக்ைப் றபாகும் ைீட்பகர தகுதியான ைனநிகலறயாடு 
நம் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் வரறவற்ை எந்றநரமும் நாம் தயாராய் இருக்கும் 
அருள் றவண்டி இத்திருப்பலியில் இகணறவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரை 

 அன்பார்ந்தவர்ைறள! அன்று இஸ்ரறயல் ைக்ைள் தைசியாவின் வருகைக்ைாை 
வழிறைல் விழிகவத்துக் ைாத்துக் ைிைந்தனார். தைசியா நீதிகயயும், றநர்கைகயயும் 
நிகலநாட்டுவார் என்று ஏங்ைினர். அவர்ைளின் நம்பிக்கை தபாய்க்ைாது என்று கூறி 
விடுதகல வாழ்கவ வாக்ைளிக்ைிறார் ைைவுள் என்று கூறும் இகறவாக்ைினர் 
எறரைியா நூலின் வார்த்கதைளுக்குச் தசவிசாய்ப்றபாம். 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை 

 அன்பார்ந்தவர்ைறள! ததாைக்ைக் ைால ைிறித்தவர்ைள் ைிறிஸ்துவின் இரண்ைாம் 
வருகைகய ஆவலுைன் எதிர்பார்த்தனர். ைிறிஸ்துவின் இரண்ைாம் வருகை 
எப்றபாது நிைழும்? என்பது ததரியாது. ஆனால் ைைவுளுக்கு உைந்த வாழ்க்கை 
வாழ்வதன் வழியாை நாம் ைிறிஸ்துகவ எதிர்தைாள்ள முடியும் என அறிவுறுத்தும் 
புனித பவுல் ததசறலானிக்ைருக்கு எழுதிய முதல் திருமுைத்தின் வார்த்கதைளுக்குச் 
தசவிைடுப்றபாம். 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1.  வாழ்வளிப்பவறர எம் இகறவா! எம் திருத்தந்கத, ஆயர்ைள், குருக்ைள், துறவற 
நிகலயினர் ைற்றும் தபாதுநிகலயினர் அகனவகரயும் ஆசீர்வதியும். எப்றபாதும் 



விழிப்புைனும், ைக்ைகள நல்லாயன் வழியில் நைத்திை உைதருள் தபாழிந்திை 
றவண்டுதைன்று இகறவா உம்கை ைன்றாடுைிறறாம். 

2. ைருகணயின் வடிறவ எம் இகறவா! எம் இந்திய திருநாட்டிற்ைாைச் 
தசபிக்ைின்றறாம். எம் நாட்டில் அன்பு, இரக்ைம், பண்பாடு, ைனித றநயம் எங்கும் 
தகழத்றதாங்ை அருள்தர றவண்டுதைன்று இகறவா உம்கை ைன்றாடுைிறறாம். 

3. அரவகணத்தாளும் அன்பு இகறவா! இத்திருவருகைக்ைாலத்தில் உம் வருகைகய 
றநாக்ைி ஆவலுைன் ைாத்திருக்கும் உம் ைக்ைள் அகனவகரயும் ஆசீர்வதியும். 
நாங்ைள் எங்ைள் சறைாதர, சறைாதரிைளின் ைத்தியில் உைது பிரசன்னத்கதக் 
ைண்டுதைாள்ள அருள்தர றவண்டுதைன்று ஆண்ைவறர உம்கை ைன்றாடுைிறறாம். 

4.  அன்றப உருவான எம் இகறவா! எம் பங்ைில் வாழும் முதியவர்ைள், 
றநாயுற்றிருப்றபார் அகனவருக்ைாைவும் றவண்டுைிறறாம். அவர்ைகள 
அகனவகரயும் நாங்ைள் ைண்டுதைாள்ளவும், எங்ைளிைம் உள்ள வளங்ைகளப் 
பைிர்ந்து வாழும் ைனம் தர றவண்டுதைன்று இகறவா உம்கை ைன்றாடுைிறறாம். 

 

நன்றி : அருட்சககாதரி ஷீலா FST, கமலமமஞ்ஞானபுைம். 

 

“ைைவுள் அன்பாய் இருக்ைிறார்!” 1 றயாவா 04: 16 

ைகறத்திரு. அைிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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