
தூய கன்னி மரியா எலிசபெத்தைச் சந்ைித்ைல் விழா (மம 31) 

 

ைிருப்ெலி முன்னுதை 

 

 தந்தத, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலே ஆபமன் என்று ப ால்லும் 
லொலத உதடுகள் இரண்டும்  ந்தித்துக் பகாள்கின்றன.   ந்திப்பு… ஆம், 
ஒவ்பவாரு நாளும், ஒவ்பவாரு பநாடியும், ஒவ்பவாரு பநாடியிலும்  ந்திப்பு 
நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. 

 

மதை நிேத்ததச்  ந்திக்கிறது; சூரியன் நம்தமச்  ந்திக்கிறது; நீங்கள் 
என்தனச்  ந்திக்கிறரீ்கள்; நான் உங்கதைச்  ந்திக்கிலறன். இவ்வாறாக 
ெல்லவறுெட்ட  ந்திப்புகள் நிகழும் இப்பூமியில் ெே ததேமுதறகளும் 
பகாண்டாடி வரும் ஒரு  ந்திப்புத் திருநாள்தான், இன்று நாம் பகாண்டாடும் 
புனித கன்னி மரியா எேி பெத்ததச்  ந்தித்தல் திருநாள். 

 

இது பவறும் இருவரின்  ந்திப்பு அன்று; இது யுகங்கைின்  ந்திப்பு; இது 
விசுவா த்தின்  ந்திப்பு; இது ெதைய ஏற்ொடு மற்றும் புதிய ஏற்ொட்டின் 
 ந்திப்பு. இது இரு கருவதறகைின்  ந்திப்பு. 

 

ெதைய ஏற்ொட்டில் மீட்ெின் வரோற்றிலே கடவுள் தன் மக்கதைச் 
 ந்திக்க வருகிறார். அந்தச்  ந்திப்தெ மக்கள் மகிழ்ச் ியால் ஆடிப்ொடிக் 
பகாண்டாடுகிறார்கள். தாவதீு தன்தனயும் மறந்து ஆண்டவரின் உடன்ெடிக்தக 
லெதை முன் மகிழ்ச் ி பவள்ைத்தில் ஆடிப்ொடி ப ன்றான் என்று கூறுகிறது. 
அலதலொே இங்கு மரியாள் இலயசுதவத் தாங்கிய புதிய உடன்ெடிக்தக 
லெதையாக திகழ்கிறார். 

 



“ெணிவிதட பெற அன்று, ெணிவிதட புரியலவ வந்லதன்” என்ற 
இலயசுவின் வார்த்ததக்கு மரியாள் உயிர் பகாடுக்கிறார். இலதா இங்கு 
ெணிவிதட புரிதேின் முன்லனாடியாக மரியாள் லதான்றுகிறார்.  முதல் 
முதறயாக இலயசுவுக்கு மட்டுமல்ே, இலயசுவின் வார்த்ததக்கும் உயிர் 
பகாடுக்கிறார் மரியாள். இலயசுவின் தாரக மந்திரம் மரியாைில் ப யல் வடிவம் 
பெறுகிறது. 

 

இன்தறய திருநாளும், வா கங்களும், ஒரு லகள்விதய எழுப்ெி,  ஒரு 
ப ய்திதய நமக்குத் தருகிறது. நம்  ந்திப்ொல் ெிறர் மகிழ்ச் ி அதடகிறார்கைா? 
நம்முதடய ஒவ்பவாரு   ந்திப்பும் உதவி ப ய்ய தகுந்த  ந்தர்ப்ெம். இன்தறய 
திருநாைில் மரியாள், நாம் ஒவ்பவாருவரும் ெிறருக்கு உதவி ப ய்ய அதைப்பு 
விடுக்கிறார்.  அன்தன  மரியாதவப்லொே நம்  ந்திப்ொல் ெிறருக்கு மகிழ்ச் ி 
அைிப்லொம். நம்   ந்திப்ொல் ெிறருக்கு உதவி ப ய்து வாழ்லவாம் என்ற 
உறுதியுடன் பதாடரும் இத்திருப்ெேியில் ெங்லகற்லொம். 

 

முைல் வாசக முன்னுதை (பசப்ெனியா 3: 14-18) 

 

இன்தறய முதல் வா கத்தில் ப ப்ெனியா இதறவாக்கினர் கடவுைின் 
ெிர ன்னத்ததயும், மகிழ்ச் ி ப ய்திதயயும் இஸ்ராலயல் மக்களுக்குப் 
ெகிர்ந்தைிக்கிறார். நம்  ந்திப்ொல் இலயசுவின் ெிர ன்னத்ததயும், அவரால் 
உண்டாகும் மகிழ்ச் ிதயயும் ெிறருக்கு ெகிர்ந்தைிப்லொம் என்ற உறுதியுடன் 
இவ்வா கத்துக்கு ப விபகாடுப்லொம். 

  

மன்றாட்டுகள் 

ெைில்: எல்லாம் வல்ல இதறவா, எங்கள் மன்றாட்தைக் மகட்ைருளும். 

அன்தனயின் தமந்தலன இதறவா! திருஅதவ முன்பனடுக்கும் எல்ோ 
நல்ே காரியங்கைிலும், அன்தனயின் லவண்டுலகாளுக்கிணங்க ‘அவர் 



ப ால்லுவது லொே’ நீர் விரும்புவது லொே ப யோற்ற அருள்தர இதறவா 
உம்தம மன்றாடுகின்லறாம். 

 

அன்தனயின் தமந்தலன இதறவா! அர்ப்ெண அன்ெர்கள் அதன் 
அர்த்தத்தின் முழுதமதய உணர்ந்து, முழு மனித குே மீட்புக்காக 
அர்ப்ெணித்து வாை, அருள்தர இதறவா உம்தம மன்றாடுகின்லறாம். 

 

அன்தனயின் தமந்தலன இதறவா! குடும்ெத்தின், திருமணத்தின் 
மாண்ெிதன காத்து, எல்ோ வியாகுேங்கைிலும், ெிரமாணிக்கம் தவறாது 
ெயணிக்க, அருள்தர இதறவா உம்தம மன்றாடுகின்லறாம். 

 

அன்தனயின் தமந்தலன இதறவா! பெண்தமதய லொற்றி மதித்து, 
பெண் ிசுக்களும்  மூகத்தில் வாை உரிதம பெற்றவர்கலை என்ெததன 
உணர்ந்து, கரு அைிப்பு, கதேப்பு ப ய்யாது நீர் தரும் ெரி ிதன லொற்றி 
ொதுகாத்திட, அருள்தர இதறவா உம்தம மன்றாடுகின்லறாம். 

 

அன்தனயின் தமந்தலன இதறவா! ெிறப்பு பகாதட, ெரிசு, ப ல்வம் 
என்ெததன உணர்ந்து அறிந்து, ெிறப்ெின் அர்த்தம் நிதேநாட்டப்ெட, உமது 
திருவுைம் அறிந்து நடந்திட, அருள்தர இதறவா உம்தம மன்றாடுகின்லறாம் 


