
இயேசுவின் தூய்மைைிகு இதேம் பெருவிழா  

இரண்டாம் ஆண்டு  
 

திருப்ெலி முன்னுமை 

 

 கல்லான இதயத்ததக் கதைத்து கனிவுள்ள இதயத்தத எம்முள் 
உருவாக்க தம் குருதிதயச் சிந்தி, இதயத்தின் கருதைதய வவளிப்படுத்திய 
நம் அன்பர் இயயசுவின் திரு இதயப் வபருவிழாத் திருப்பலிக்கு அன்புடயன 
அதழக்கப்பட்டிருக்கிய ாம். 

இதயம் என்பது இைத்தத்தத உடவலங்கும் ஓடச் வசய்யும் எந்திைம். இது 
அ ிவியற்சிந்ததன. ஆனால் அகிலத்தத மீட்வடடுக்க, குருதிக்வகாதட வழங்கி, 
இதயத்தத கிழித்தவர்கதள இருகைம் வகாண்டு அதைத்த இயயசுவின் அன்பு 
அ ியப்பட்ட பின்புதான் இதயம் ஒரு அன்பின் ஆலயம் ஆனது. இது ஆன்மீகச் 
சிந்ததன. இதுயவ நம் விசுவாசம். அத்ததகய விசுவாசத்திதன 
வார்த்ததகளால் அ ிக்தகயிடுவததவிட இதயத்தின் வாஞ்தசயால் 
அ ிக்தகயிடயவ இன்று அதழக்கப்பட்டிருக்கிய ாம். 

 “என் இைக்கம் வபாங்கி வழிகின் து” என்று இத வன் தம் மக்களாகிய 
இஸ்ையயல் மக்கள் மீது வவளிப்படுத்திய யபைன்தப இன்த ய முதல் 
வாசகத்தில் ஓயசயா இத வாக்கினர் எடுத்துதைக்கி ார். ஒரு தாய் தன் 
குழந்தததய எவ்வளவு அன்பாய், ஆதசயாய் வளர்ப்பாயளா, அயத யபால் 
இத வனின் வழிநடத்துதல் வதாடர்கி து. 

 தவறுகள் அங்கீகரிக்கப்படும்யபாது 

அைாஜகம் யமயலாங்குகி து. 

தவறுகள் கண்டிக்கப்படும்யபாது 

வசயல்கள் யநர்த்தியாக்கப்படுகி து. 

“என் இைக்கம் வபாங்கி வழிகின் து. என் சீற் த்தின் கனதலக் 
வகாட்டமாட்யடன்” என்கி ார் இத வன். இத்ததகய இதயம் வகாண்டவர்களாய் 
நாமும் வாழ்யவாம்; இத த்தன்தமதய வவளிப்படுத்துயவாம். 

இன்த ய நற்வசய்தியில், இயயசுவின் மட்டற்  அன்பு வவளிப்படுகி து. 
பாவத்தத மீட்க பாவமற்  இைத்தம் வதளிக்கப்படுகி து. பி ப்பும் இ ப்பும் 
பலருக்கு சாதாைை சம்பவம் தான். ஆனால் இயயசுவுக்கு காலத்ததயய 
வவல்லும் வைலாறு. அளவற்  அன்பு தான் அதனத்ததயும் வவன்று விட்டது. 
எருசயலமில் மட்டும் நின்றுவிடாமல், அகிலம் முழுவதும் ஆட்சி வசய்கி து. 



 அன்யபாடு இதயந்த வழக்வகன்ப ஆருயிர்க்கு 

என்யபாடு இதயந்த வதாடர்பு. 

உயிரும் உடம்பும் யசர்ந்த வாழ்வு அன்யபாடு வபாருத்தி வாழும் 
வாழ்க்தகயய என்பது இக்கு ளின் வபாருள்.  

‘பதகவனுக்கருள்வாய் நன்வனஞ்யச’ என் ார் பாைதியார். திரு இதயப் 
வபருவிழா, ஆலய பிைாத்ததனயயாடு நின்றுவிடாது, நம்மால் பலருக்கும் நம் 
வாழ்வால் அ ிவிக்கப்பட யவண்டும். அத்ததகய எண்ைங்கதள இதயத்தில் 
தாங்கி இப்வபருவிழாதவ சி ப்பு ச் வசய்ய பலியில் இதையவாம். 

 

ைன்றாட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லாம் வல்ல இமறவா, எங்கள் ைன்றாட்மைக் யகட்ைருளும். 

 

1. அளவற்  வசல்வமாகிய இயயசு கி ிஸ்துவின் நற்வசய்திதய அ ிவிக்க 
அதழப்பவயை எம் இத வா! 

 திரு அதவதய வழிநடத்தும் திருத்தந்தத, திரு அதவப் பைியாளர்கள், 
அதழப்பின் குைலுக்கு மகிதம யசர்க்கும் விதமாக நற்வசய்திப் பைிதய 
முதன்தமயாக்கிப் பைி வசய்திட வைம் அருள இத வா உம்தம 
மன் ாடுகிய ாம். 

 

2. மாசில்லா இைத்ததால் உலதக மீட்வடடுத்தவயை எம் இத வா! 

 எம் நாட்தட ஆளும் ததலவர்கள், அதிகாரிகள் தன்னலம் பாைாமல், 
யசதவ மனப்பான்தமயுடன் ஆட்சி வசய்யவும், நாட்டின் வளர்ச்சிதய மட்டும் 
கு ிக்யகாளாக வகாண்டு வசயலாற் வும், விதலயயற் ம் வசய்து மக்கதளச் 
சுைண்டி ஆட்சி வசய்யாமல், அ ிவின் துதை வகாண்டு வபாருளாதாைத்தத 
யமம்படுத்த ஞானம் அருள இத வா உம்தம மன் ாடுகிய ாம். 

 

3. அன்பால் அகிலத்தத ஆள விரும்புபவயை எம் இத வா! 

 குடும்பங்களில் அன்பு அதிகரிக்கவும், வணீ் வாதங்களாலும், யததவயற்  
காைைங்களாலும், பிரிந்து கிடக்கும் உ வுகளுக்கிதடயய அன்பால் இதைப்பு 
ஏற்படவும், வபாறுதம, அன்பு, விட்டுக்வகாடுத்தல் யபான நல்குைங்கள் 
யமயலாங்கி, பிரிந்து கிடக்கும் உ வுகள் ஒன் ாகிட வைமருள இத வா 
உம்தம மன் ாடுகிய ாம். 



 

4. குைமாக்கும் வல்லவயை எம் இத வா! 

 உலதகயய அச்சுறுத்திக் வகாண்டிருக்கும் யநாயின் தாக்கம் 
கட்டுப்படவும், யநாயால் வாடுயவாரின் உடல் நலம்  சீைாகி, நலம் வப வும், 
இயல்பு வாழ்வு திரும்பி, வதாழில்கள் சீைாகி வபாருளாதாைம் யமம்படவும் 
இத வா உம்தம மன் ாடுகிய ாம். 

 

நன்றி: ஆசிரிமே. திருைதி. ய ாஸ்ெின் சாந்தா லாைன்ஸ், ொவூர்சத்திைம்.  
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