
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறை இயேசுவில் பிரிேமானவர்கயே! இன்று ஆண்டவர் இயேசுவின் 
விண்யேற்ைப் பபருவிழாறவ திரு அறவ பகாண்டாடி மகிழ்கின்ைது. ஆண்டவரின் 
விண்யேற்ைப் பபருவிழா “விண்ேகயம நம் தாய்நாடு” என்ை உண்றமறே நமக்கு 
உேர்த்தும் ஒரு உன்னதமான பபருவிழா. 

“வானத்றத நிமிர்ந்து பார், முடியுமானால் விண்மீன்கறே எண்ேிப் பார்” 
என்று பதாடங்கிே இறைப்பேேம் அறனவறையும், எல்லா வழிமைபினறையும், 
மீட்பதற்காக இறைமகறன மண்ேகத்திற்கு அனுப்பிேது. அவர் இைந்து, உேிர்த்து 
விண்ேகம் பென்று நமது நம்பிக்றகக்கு உேிர் தந்திருக்கின்ைார். இந்த விண்ேகப் 
பார்றவ நமது மண்ேகப் பார்றவறே மாற்ைாவிடில் வணீ்.  

நாம் அறனவரும் விண்ேகத் திருப்பேேிகள் என்றும் அதன் முன் 
அறடோேமாக இயேசு தன் தந்றதயோடு விண்ேக மகிறமேில் பங்கு 
பகாள்வறத நாம் நம்பி ஏற்று வாழ இந்த விழா துறே பெய்கின்ைது. இயேசுவுக்கு 
விண்ேகம் புதிதல்ல, விண்ேிலிருந்து வந்தவர் விண்ேிற்குச் பென்ைார். நாம் 
மண்ேிலிருந்து விண்ேகம் யநாக்கிச் பெல்ல யவண்டும் என்ை உண்றமறே 
உேர்ந்து இக்கல்வாரிப் பலிேில் இறேயவாம். இயேசுவின் விண்ேக மாட்ெிேில் 
பங்குபபை முேல்யவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரை (திருத்தூதர் ெேிகள் 1: 1-11) 

 இயேசு உேிர்த்தபின் அவர் பெய்த காரிேங்கறேயும் அவர் எவ்வாறு 
விண்ேகம் பென்ைார் என்பறதயும் அதறன யநரில் பார்த்த ொட்ெிோகத் 
திருத்தூதர்கள் நமக்கு கூறுகிைார்கள். எனயவ இைந்த இயேசு உேிருடன் 
இருக்கின்ைார், அவரின் விண்யேற்ைம் தூே ஆவிறே நமக்கு பரிொகத் தரும் என்று 
கூறும் இவ்வாெகத்திற்குச் செவிமடுப்ப ோம். 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை (எெிணையர் 9: 24-28; 10: 19-23) 

 இபேசு கிைிஸ்து மனித குலத்தின் பாவங்கறேப் யபாக்க, ஒயை மாெற்ை 
பலிோகத் தன்றனக் றகேேித்தார். அதறனக் கடவுள் ஏற்றுக் பகாண்டார். எனயவ 
அவர் விண்ேக வாழ்வில் நுறழந்தார். நம் பாவங்கறேப் யபாக்கிடும் உன்னத பலி 
இயேசு ஒருவயை. அவைால் நாம் மீட்பு பபறுகியைாம் என்று கூறும் இவ்வோெகத்திற்கு 
செவிசகோடுப்ப ோம். 

 

இரறமக்களின் மன்றாட்டுகள்  

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் ணகட்டருளும். 

1. விண்ேக வாழ்றவ எங்களுக்குக் பகாடுக்க விரும்பும் எம் இறைவோ! 

எம் திரு அறவறே வழிநடத்தும் எம் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், 
துைவிகள் அறனவரும் தூே ஆவிேின் துறேயோடு பெய்யும் பேிகேில் 
இறைறமறே விறதத்து, இறைோட்ெிறே உருவாக்கவும், அதனால் வருகின்ை 
ெவால்கறே தூே ஆவிேின் வல்லறமோல் எதிர்பகாள்ே யவண்டுபமன்று 
இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்பைோம். 



2. நம்பிக்றகேின் நாேகயன எம் இறைவோ!  

எம் நாட்டுத் தறலவர்கள் மக்கேின் விருப்பங்கறே உள்வாங்கி, அவர்கேின் 
யதறவகறேக் காலத்திற்யகற்ப நிறையவற்ைி, யதறவோன உரிறமகறேயும், 
கடறமகறேயும் நிறைவாய் பெய்திடும் மனப்பான்றமறே அவர்களுக்கு பகாடுத்து 
வழிநடத்திட யவண்டுபமன்று இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்பைோம். 

3. இயேசுவின் விண்யேற்ைத்றதக் குைித்துத் திோனிக்கும் இந்த நாேில், இயேசு 
இவ்வுலகிற்கு வந்ததன் யநாக்கத்றதயும் அைிந்து, வைிேவர்களுக்கு வாழ்வு 
பகாடுக்கவும், ஏறழகறே ஆதரிக்கவும், யநாோேிகளுக்கு பாதுகாப்புக் பகாடுக்கவும், 
முதியோர்கறேப் பைாமரிக்கவும், யதறவேில் உள்யோர்க்கு நம்மிடம் உள்ேறதக் 
பகாடுத்து உதவவும் யவண்டுபமன்று இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்பைோம். 

4. நாம் அறனவரும் வாழ்வு பபறும் பபாருட்டு தம் உேிறையேத் தந்த எம் இறைவோ! 

உம் பலிபடீம் சூழ்ந்துள்ே நாங்கள் அறனவரும் திருமுழுக்கின் வழிோய் 
ோம் பபற்ை விசுவாெத்றத மற்ைவர்களுக்கும் கற்றுத் தரும் வறகேில் எங்கள் 
வாழ்றவ அன்பால் அறமத்து, குடும்பங்கேில் வருகின்ை பிைச்ெிறனகறேச் ெரி 
பெய்து பகாண்டு கிைிஸ்துறவப் பறைொற்றும் மக்கோய் வாழ அருள்புரிே 
இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்பைோம். 

 

நன்றி: அருட்சணகாதரி ஷீலா FST, ணமலபமஞ்ஞானபுைம். 

 

“கடவுள் அன்ொய் இருக்கிறார்!” 1 ணயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தரோெ சுந்தர் ஜோ. 
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