
நவம்பர் 01 புனிதர் அனனவர் பபருவிழா  
 

திருப்பலி முன்னுரை  
இறைஇயேசுவில் அன்பிற்குரிேவர்கயே, இன்று அறைத்து புைிதர்கேின் 

பபருவிழாறவ சிைப்பிக்க வந்துள்ே உங்கள் அறைவருக்கும் இயேசுவின் இைிே 
நாமத்தில் அன்பாை வணக்கங்கள். இந்நாேில் புைிதர்கேின் நாமம் தாங்கிே 
ஒவ்பவாருவருக்கும் நாம விழா நல்வாழ்த்துக்கள். 

 “புைிதம்” அல்லது “புைிதர்” என்பறத எபியேே பமாழிேில் “குவயதாஸ்” என்றும், 
கியேக்க பமாழிேில் “ஆகியோன்” என்றும் பசால்லப்படுகிைது. இதற்கு  
பிரித்பதடுக்கப்பட்ட” அல்லது “யவறுபடுத்தப்பட்ட” எை வார்த்றதேேவில் பபாருள் 
பகாள்ேப்படுகிைது. கிைிஸ்தவர்கள், புைிதம் என்பது  கடவுறேயும், அவறே வழிபட 
பேன்படுத்தப்படும் பபாருட்கறேயும், இடங்கறேயும் மட்டும் சார்ந்ததாக கருதி 
வந்தைர். பின்ைர், மிகக் குைிப்பாக, இயேசுவுக்காக இேத்தம் சிந்தி உேிர் துைந்த 
அறைவறேயுயம பதாடக்ககால திருச்சறப புைிதர்கள் என்யை அறழத்துள்ேது. .இறத 
புைித யபதுருவின்  முதல் திருமுகத்தியல நாம் காணலாம். “புைிதர்கள் ோர்? ” என்று 
நாம் ஒவ்பவாருவருயம நம்மில் யகட்டுப் பார்க்கின்ையபாது, கிறடக்கின்ை பதில், 
“புைிதர்கள் இறைவைின் திருவுேப்படி தங்கள் வாழ்றவ அவருக்காகயவ, 
அறைத்றதயும் துைந்து, அர்ப்பணித்தவர்கள்.”  என்பதுயவ. ஆம். புைிதர்கள் வாழ்வு 
நமக்குக் கற்றுத் தேக்கூடிேதும் அதுயவ. இறைமகன் இன்றைே நற்பசய்திேில் 
யபாதித்தறவ அறைத்தும் “நான் எதற்காக வந்திருக்கின்யைன், எைது பணி ோருக்காக... 
என்றைப் பின்பற்ை விரும்புகிைவர்களும் இவற்ைின்வழி வாழ யவண்டுபமன்பறதயும்” 
மிகத் பதேிவாக கூறுகின்ைார். இம்மறலப்பபாழிறவ வாழ்வாக்கிேவர்கயே இன்று 
நாம் யபாற்ைிக் பகாண்டாடும் புைிதர்கள். ோருயம பிைக்கும்யபாயத புைிதர்கோகப் 
பிைப்பதில்றல. அவர்களும், நம்றமப் யபால சாதாேண மைிதர்கோக 
பிைந்தவர்கள்தான். நம்றமப் யபால நிறை, குறை உறடேவர்கள்தான். ஆைால், தங்கள் 
வாழ்றவ இறைதிருவுேம் உணர்ந்து, இறைவார்த்றதேின்படி வாழ்ந்து, 
இறைவனுக்காகவும், பிைருக்காகவும் அறைத்றதயும் துைந்து, வாழ்ந்து, மரித்து, 
இறைபாதம் யசர்ந்து, அவறே முகமுகமாய் தரிசிக்கும் யபற்ைிறை பரிசாக பபற்றுக் 
பகாண்டவர்கள்.  

 புைிதர்கள் வணக்கம் கடவுளுக்கு எதிோைதல்ல. அவர்கள் வழிோக நாம் 
இன்னும் கிைிஸ்தவ வாழ்றவ அர்த்தமுள்ேதாக்க துறணபுரிபறவ என்று எண்ணுதயல 
சிைந்தது. நமக்கு முன்மாதிரிோக திகழ்பவர்கள். நாம் இறைநம்பிக்றகேில் வேே 
துறணபுரிபவர்கள். கடவுேின் அன்றப உணர்ந்து வாழ்ந்து காட்டிே, மற்றும் அவரின் 
மதிப்படீுகறே வாழ்வாக்கிே, புைிதர்கேின் வாழ்க்றக முறைறே நாமும் பின்பற்ைி, 
இயேசுவின் சாட்சிகோக வாழ்ந்திட அருள் யவண்டி, இத்பதய்வகீத் திருப்பலிேில் 
இறணந்திடுயவாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுனை: திருபவளிப்பாடு 7: 2-4, 9-14 



இைப்புக்குப்பின் நிறலவாழ்வு ஒன்று உண்டு’ என்பது கிைிஸ்தவத்தின் 
பதான்றம வாய்ந்த நம்பிக்றககளுள் ஒன்ைாகும். அதன்படி உலக வாழ்வில் யமற் 
பகாள்ேப்பட்ட பசேல்கேின்படி ஒருவருக்குத் தீர்ப்பு வழங்கப்படும். விண்ணகக் 
பகாறடறே உடைடிோகப் பபறுவது என்பது எதிர்பார்ப்பாகும். அதன்படி புதுவாழ்வு 
பபற்ை புைிதர் கூட்டத்றத தம் காட்சிேில் கண்ட திருத்தூதர் யோவான் விவரிப்பறத 
எடுத்துக்கூறும் முதல் வாசகத்றதக் கவைமுடன் யகட்யபாம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுனை: 1 ய ாவான்  3: 1-3 

வாைகத் தந்றத தூேவோய் இருக்கிைார்.  எையவதான் விண்ணக தூதேணி 
அவறே எப்யபாதும் “தூேவர்” எைப் புகழ்ந்யதத்துகிைது. நமது தந்றத எப்படியோ நாமும் 
அப்படியே ருக்க யவண்டும். அப்யபாது தான் வாைகத் தந்றதேின் உரிறமப் பிள்றேகள் 
நாம் என்ை யபறு நமக்கு என்றும் நிறலக்கும். பதாடக்க முதல் முடிவு வறே 
தூய்றமேயே நமது நிறலப்பாடு எை வாழத் தூண்டும் இன்றைே இேண்டாவது 
வாசகத்திற்குச்   பசவிசாய்ப்யபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

 

“மண்முகத்யத மறழறேப் பபாழிபவரும், வேல் முகத்யத நீறேத் தருபவரும் அவயே” 
என்ை இறைவா, 

 நீர் அழகுை பறடத்த இேற்றகறே நாங்கள் சுேநலத்தால் அழித்து, 
சுற்றுச்சூழறலயும் பாழ்படுத்தி வருகின்யைாம். அதைால், பருவநிறலகளும் மாைி, 
வாைம் பபாய்த்து, நீரின்ைி வைண்ட நிறலேிலிருக்கின்ைது. இறைவா, எங்கேின் 
தவறுகள், பாவங்கறே உமது யபரிேக்கத்தால் மன்ைித்து, தக்க காலத்தில் மறழறேத் 
தந்து, நிலம் பசழித்திடவும், குடிநீர் பற்ைாக்குறை நீங்கிடவும் அருள்பபாழிே 
யவண்டுபமன்று, இறைவா, உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

“என் பார்றவேில் நீ விறலயேைப் பபற்ைவன், மதிப்பு மிக்கவன், நான் உன்யமல் அன்பு 
கூர்கியைன்” என்ை இறைவா, 

 இந்த உலகம் பிைர் வாழ்றவ எப்யபாதும் விமர்சைம் பசய்து, குறை கூைி 
அவர்கேின் திைறமகள், ஆற்ைல்கள் இவற்றை ஏற்றுக் பகாள்ோது, கீயழ வழீ்த்த 
முற்பட்டுக் பகாண்டிருக்கிைது. அவர்கேின் விமர்சைங்கள்,  ஏற்றுக் பகாள்ோத 
நிறலேில்  மைம் யசார்ந்து, தேர்ந்திடாது,  திைறமகள், உறழப்றப முடக்கி விடாது,  
எத்தறகே நிறலேிலும் முன்யைற்ைப் பாறதேிலிருந்து விலகிடாது, அவர்கேின் 
தேமற்ை விமர்சைங்கறே புைம் தள்ேி, இந்த உலகம் ஒதுக்கிைாலும், ஏற்றுக் 
பகாள்ோவிட்டாலும், நாங்கள் உமது பார்றவேில் மதிப்புக்குரிேவர்கோக 
இருக்கியைாம் என்ை உள்ோர்ந்த நிறைவுடன், வாழ்வின் கடறமகறே, பபாறுப்புக்கறே 
பசவ்வயை நிறையவற்ைக்கூடிே, இலட்சிேங்கேில் பதாடர்ந்து பேணிக்கக்கூடிே 



திடமாை, வலிறமோை மைதிறைத் தந்தருே யவண்டுபமன்று, இறைவா! உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம்.  

 

‘தாய் தன் பிள்றேறேத் யதற்றுவதுயபால், நான் உங்கறேத் யதற்றுயவன்” என்ை  
இறைவா, 

 வாழ்வில் ஆதேவற்று, துறணேின்ைி, ஆைதலின்ைி தவிக்கும் மாந்தர்கறே, 
அவர்கேின் மைத் துேறே, மைப்பாேங்கறே, கண்ணறீே கண்யணாக்கும். அவர்கேின் 
மைத்துேறே மாற்ைிட, உடைிருந்து ஆறுதல், அன்றப அேித்து, அவர்கறே 
ஊக்கப்படுத்தி, அவர்கறேத் யதற்ைி, அவர்கள் வாழ்வு ஏற்ைம் கண்டிடும் வறகேில், 
அவர்கள் மகிழ்வில் உம்றமக் காணும் மாந்தர்கோக நாங்கள் வாழ்ந்திடக் கூடிே, 
நல்இதேத்றத தந்தருே யவண்டுபமன்று, இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

“வலிறம உறடேவறேவிடப் பபாறுறம உறடேவயே யமலாைவர்” என்ை இறைவா, 

 முப்பத்பதட்டு ஆண்டுகோக குேத்தில் இைக்கிவிட ஆேின்ைி, எத்துறண 
பபாறுறமயோடு காத்திருந்திருந்த, மைிதருக்கு நீர்; சுகம் தந்து வாழ்வு பகாடுத்தீர், 
பதிபைட்டு ஆண்டுகோக தீே ஆவி பிடித்து, கூன் விழுந்து உடல்நலம் குன்ைிே 
பபண்றணக் குணப்படுத்திைரீ். இவர்கேின் பபாறுறம இன்று எங்கேிடம் காணாமற் 
யபாய்விட்டது. இன்று மாந்தர்கேிடம் இல்லாத ஒரு “றம”ோக பபாறுறம வலம் 
வருகிைது. எறதயும்; காத்திருந்து பபற்றுக் பகாள்ேக்கூடிே அேவிற்கு, 
பபாறுறமேில்லாதவர்கோக வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கியைாம். உடன் வாழும் 
மாந்தரிடமும்,  பணித்தேத்திலும், எங்கள் விசுவாச வாழ்விலும் பபாறுறமேிழந்து, 
எரிச்சல்பட்டு, நிம்மதிேின்ைி வாழும் மைநிறலறே மாற்ைி, பபாறுறம என்னும் 
உன்ைத பண்பிறைப் பபற்று, வாழ்ந்திட, வேமருே, இறைவா! உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம்.  

 

 “ஒரு பசால் ஒரு பகாறடறே விட யமலாைது” என்ை இறைவா, 

 நாங்கள் யபசுகின்ை வார்த்றதகள், பலறே காேப்படுத்துவதாக, வழீ்த்துவதாக, 
கண்ணரீில் ஆழ்த்துவதாக அறமோமல், பலரும் பேன்பபைக்கூடிே பண்பாை, 
கைிவாை, ஊக்கம் தேக்கூடிேதாை வார்த்றதகோக அறமந்திடவும், எங்கள் வணீ் 
வார்த்றத ஒவ்பவான்றுக்கும் நாங்கள் கணக்கு பகாடுக்கும் யவண்டுபமன்பறத 
உணர்ந்தவர்கோக, தவைாை வார்தறதகறே யபசாமல், எங்கள் நாறவக் காத்துக் 
பகாள்ேவும், இைிே பசாற்கோல், பல இதேங்கறே இதமாக்கி, இன்பத்றத 
பகாடுக்கவும், யதறவேற்ை வார்த்றதகறே தவிர்க்கவும், எங்கள் நாவிறை 
பேன்படுத்திட ஆற்ைல் தந்தருே யவண்டுபமன்று, இறைவா! உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 

மறறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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