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திருப்ெலி முன்னுரை 

 

 இறைஇயேசுவில் அன்புக்குரிேவர்கயே! இன்றைே இனிே நாேில் நாம் 
அறனவரும் மூவவாரு இறைவனின் வெருவிழாறவ வகாண்டாட அன்புடன் 
அறழக்கப்ெட்டிருக்கியைாம். 

 கடவுள் ஒருவயே. அவர் தந்றத, மகன், தூேஆவி என மூன்று ஆட்கோய் 
இருக்கின்ைார். இந்த உண்றமறே மூவவாரு கடவுேின் மறைவொருள் எனக் 
கூறுகின்யைாம். ஒயே கடவுறே விசுவசிக்கியைன் என நம் விசுவாசத்றத 
அைிக்றகேிடுகின்யைாம். யெோேர் புல்டன்ஷீன், மூவவாரு இறைவறனப்ெற்ைிக்; 
கூறும்யொது, “மூன்று யகாடுகோல் வறேந்த முக்யகாணத்றத நாம் மூன்று 
யகாடுகள் என்று கூறுவதில்றை, மாைாக முக்யகாணம் என்யை கூறுகின்யைாம். 
அதுயொை, இறைவன் மூன்று நிறைகேில் வசேல்ெட்டிருந்தாலும் மூன்று 
மனிதர்கோக கடவுள் தன்றன வவேிப்ெடுத்திேிருந்தாலும், நாம் மூவவாரு 
இறைவன் என்யை கூறுகின்யைாம். 

 இன்றைே விழா நமக்குத் தரும் வசய்தி எதுவவனில், முதைாவதாக, 
இறைவன் நம் அறனவறேயும் ஒற்றுறமேின்  அறடோேமாக வாழ அறழப்பு 
விடுக்கின்ைார். மூவவாரு இறைவன் ஒருங்கிறணவறத இயேசுவின் 
திருமுழுக்கிலும், உருமாற்ை நிகழ்விலும் நாம் காண முடியும். அவர்கள் 
மூன்று ஆட்கோக இருந்தாலும். அவர்கள் ஒருவயோடு ஒருவர் இறணந்த 
சங்கிைிகோக வாழ்கின்ைனர். நாம் நம் உைவுகேில், சமூகத்தில், 
ெணித்தேங்கேில் ெிேவுெட்ட மனநிறைேில்ைாமல் ஒற்றுறமேின் சின்னமாக, 
ஒருங்கிறணந்து வாழ்ந்திடும் ெேந்த மனதிறனப் வெற்றுக் வகாள்யவாம். 

 இேண்டாவதாக. மூவவாரு இறைவனின் ெணிறேத் வதாடர்ந்திட 
யவண்டும். இறுதிோக, இறைவறன ஆோயும் முேற்சிேில் ஈடுெடாது, இறை 
உண்றமகறே ஏற்றுக் வகாண்டு, இறைவனுக்கு முன்ொக நம்றமயே தாழ்த்திக் 
வகாண்டு வாழ்ந்திடும்யொது. மூவவாரு இறைவறன, அவேன்றெ, 
வழிநடத்துதறை நம் வாழ்ெில் அனுெவிக்க முடியும். 

 



முதல்  ொசக முன்னுரை:  இரைச்சட்டம் 4:32-34,39-40  

அன்ெர்கயே, இன்றைே முதல் வாசகம், வேைாற்ைில் வசேல்ெடுகின்ை 
இஸ்ேயேைின் ஆண்டவயே உண்றமோன கடவுள் என்ெறத எடுத்துறேக்கிைது. 
தமது உரிறமச்வசாத்தாக இஸ்ேயேல் இனத்றத யதர்ந்வதடுத்து வழிநடத்திே 
கடவுேின் கட்டறேகறே கறடப்ெிடித்து வாழுமாறு யமாயச அறழப்பு 
விடுக்கிைார். எப்வொழுதும் கடவுளுக்கு உண்றம உள்ேவர்கோய் வாழும் வேம் 
யவண்டி இந்த வாசகத்துக்கு கவனமாக வசவிமடுப்யொம். 

 

இைண்டொம்  ொசக முன்னுரை:  உரைொரையர் 8:14-17 

அன்ெர்கயே, இன்றைே இேண்டாம் வாசகம், நாம் கடவுேின் 
ெிள்றேகோக வாழும்யொதுதான், உரிறமப்யெறு வெற்ைவர்கோய் இருக்க 
முடியும் என்று எடுத்துறேக்கிைது. ெிள்றேகளுக் குரிே மனப்ொன்றமேினாயை 
நாம் கடவுறே 'அப்ொ, தந்றதயே!' என அறழக்கியைாம் என்று புனித ெவுல் 
எடுத்துறேக்கிைார். கடவுளுக்கு விருப்ெமான ெிள்றேகோக வாழும் வேம் 
யவண்டி இந்த வாசகத்துக்கு கவனமாக வசவிமடுப்யொம். 

 

ைன்றொட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லொம்  ல்ல இரற ொ, எங்கள் ைன்றொட்ரடக் ரகட்டருளும். 

1. “நாம் ஒன்ைாய் இருப்ெதுயொை, அவர்களும் ஒன்ைாய் இருப்ொர்கோக” 
என்றுறேத்த இதேயவந்தயன! 

 எங்கள் மனதில் சுேநைம், “தான்” என்ை ஆணவம், யொன்ை தீே 
உணர்வுகறேக் கறேந்து, மாந்தரிறடயே ஏற்ை, தாழ்வுகள் ொோது, “ஒவ்வவாரு 
மனிதனும் என் நண்ென், ஒவ்வவாரு மனிதனும சயகாதேன்” என்ை ெேந்த 
மனநிறைறே வெற்று வாழக்கூடிே, உேர்ந்த உள்ேத்றதத் தந்தருே 
யவண்டுவமன்று, இறைவா! உம்றம மன்;ைாடுகின்யைாம். 

 

2. “தீர்ப்ெிடாதீர்கள், தீர்ப்புக்குள்ோக மாட்டீர்கள்” என்ை அன்பு வதய்வயம,    



 நாங்கள் எங்கள் குறைகறேக் கண்யணாக்காது, எங்கள் கண்கேில் 
இருக்கும் மேக்கட்றடறேப் ொர்க்காது, அடுத்தவரின் குறைகறே 
வெரிதுெடுத்தி, அவர்கள் கண்கேில் இருக்கும் துரும்றெக் கூர்ந்து கவனித்து, 
தவைாக தீர்ப்ெிடும் மனநிறைேகற்ைிடவும். எங்கள் குறைகறேத் திருத்தி 
யநரிே வழிேில் வாழ்ந்திடும் உள்ேத்றதத்  தந்தருே யவண்டுவமன்று, இைiவா! 
உம்றம மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

3. “இயதா! நான் உங்கறே என் உள்ேங்றககேில் வொைித்துள்யேன்” என்ை 
உன்னத வதய்வயம! 

 ஏங்கள் வாழ்வில் விசுவாசத்தில் தேர்ந்திடாது, உம்மில் நம்ெிக்றக 
இழந்திடாது, நீர் எங்கயோடிருக்கிைரீ், எங்கறே கண்ணின்மணியொை 
காக்கின்ைரீ், என்ை ஆழமான விசுவாசத்றதப் வெற்று, ொறைமீது கட்டிே 
வடீ்றடப் யொன்று. உறுதிோன நம்ெிக்றகறேப் வெற்று, எங்கள் வாழ்றவ 
அர்ப்ெணித்திட ஆற்ைறைத் தந்தருே யவண்டுவமன்று, இறைவா! உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 

 

4. “குழந்றதகறே என்னிடம் வேவிடுங்கள், ஏவனனில் விண்ணேசு 
இவர்களுக்குரிேயத” என்றுறேத்த தாோன வதய்வயம! 

 எங்கள் குழந்றதகள், மற்றும் தாய், தந்றதறே இழந்து தவிக்கும் 
குழற்றதகள் அறனவறேயும் உம் ொதம் அர்ப்ெணிக்கின்யைாம். அவர்களுக்கு 
நல்ை உடல்.உள்ே நைறனயும், ஞானம், அைிவு, இறைெக்தி, கீழ்ெடிதல், 
ஒழுக்கத்றதத் தந்து, வெற்யைாறே இழந்து நிற்கும குழந்றதகளுக்கு நீயே 
தாயும், தந்றதயுமுமாக இருந்து, உம் யமைான யெேன்றெ. அேவறணப்றெத் 
தந்து, ொதுகாத்து வழிநடத்திேருே யவண்டுவமன்று, இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகின்யைாம். 
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