
மூவ ொரு கடவுள் வெரு ிழொ  

மூன்றொம் ஆண்டு  

திருப்ெலி முன்னுரை 

 இறை இயேசுவில் அன்புமிக்கவர்கயே! கத்ய ோலிக்கத்  ிருஅறவேின் 
மறையுண்றமேோக விேங்குவது  ந்ற , மகன், தூே ஆவி என்னும் மூவவோரு 
இறைவன். உலக அைிறவக் கடந் , வோர்த்ற கேோல் விேக்க முடிேோ , மனி  
வோழ்வின் வ ோடக்கமும், முடிவுமோன மூவவோரு இறைவன் என்னும் 
நம்பிக்றக. 

கடவுள் ஒருவயே. அவர் எப்படி மூன்று ஆட்கேோய் இருக்கக் கூடும்? 
என்ை யகள்வி நமக்குள் எழத் ோன் வெய்யும். மூவவோரு கடவுறேக் குைித்து 
கிைிஸ்து நமக்கு வவேிப்படுத் ியுள்ேோர். மூன்று ஆட்களுக்கும் அன்பு ோன் 
அடிப்பறட. “நோன்  ந்ற ேிடம் வெல்யவன். நோன்  ந்ற ேிடம் வென்ைோல் ோன் 
துறைேோேேோகிே தூே ஆவிறே உங்களுக்கு அனுப்ப முடியும்” என்று கூைிே 
இயேசு, “அத்தூே ஆவிேோர் நிறை உண்றமறே யநோக்கி உங்கறே 
வழிநடத்துவோர்” என்கிைோர்.  ந்ற  மகறன அன்பு வெய்கிைோர். மகன்  ந்ற றே 
அன்பு வெய்கிைோர். இருவரிடம் இருந்தும் அன்போக, ஆற்ைலோக தூே ஆவி 
புைப்பட்டு வருகிைோர். மூன்று ஆட்களுக்கும் ஒயே ஞோனம், ஒயே ெித் ம், ஒயே 
வல்லறம, ஒயே ஒன்ைிப்பு அறமகிைது. மூன்று ஆட்கேோக இருக்கும் 
நிறலேிலும் எந்  ஆளும்  னித்து வெேல்படுவ ில்றல. மூன்று ஆட்களும் 
இறைந்து வெேல்படுகின்ைனர்.  ந்ற , மகன், தூே ஆவி என்னும் மூவவோரு 
இறைவன் நம்முள் இருந்து வெேல்பட்டு நமது பறக, வபோைோறம, அன்பற்ை 
 ன்றம ஆகிேவற்றை நீக்கி, அன்புைவில் வோழத் ய றவேோன வேங்கறேத் 
 ந் ிடுமோறு யவண்டி இப்பலிேில் இறையவோம்.  

முதல்  ொசக முன்னுரை:  நீதிவ ொழிகள் 8: 22-31  

உலகம் ய ோன்றுவ ற்கு முன்யப ஞோனம் இவ்வுலகில் கடவுயேோடு 
வெேல்பட்ட ோக ஞோனம்  னக்குத் ோயன யபெிக் வகோள்வய  இன்றைே மு ல் 
வோெகம். கடவுயேோடு இருந்து வெேலோற்ைிே ஞோனம் மனி  இனத்ய ோடு 
இருப்ப ோகவும் ப ிவு வெய்ேப்படுகிைது. விவிலிே மோந் ர்கறே நமக்கு 
அறடேோேப்படுத்துவது அவர்கள் வபற்ைிருந்  ஞோனத் ினோயல ோன். நோமும் 
அத் றகே ஞோனத்ற ப் வபற்றுக் வகோள்ே மு ல் வோெகத் ிற்குச் 
வெவிமடுப்யபோம். 



இைண்டொம்  ொசக முன்னுரை:  உரைொர யர் 5: 1-5 

நம்பிக்றகேின் மூலமோக நோம் கடவுளுக்கு ஏற்புறடேவர்கேோக முடியும். 
இந்  நம்பிக்றகேோல் இறு ி நிேோேத்  ீர்ப்பின் யபோது எல்யலோறேயும் அன்போல் 
ஈர்த்துக் வகோள்யவன் என்றும் நமக்கு ஒரு துறைேோேறே அனுப்புயவன்; அவர் 
நிறைவோழ்றவ யநோக்கி உங்கறே அறழத்துச் வெல்வோர் என்ை கிைிஸ்துவின் 
வவேிப்போடுகறேத் தூே ஆவிேின் வழிேோகப் வபற்றுக் வகோள்ே அறழப்பு 
விடுக்கும் இேண்டோம் வோெகத் ிற்குச் வெவிமடுப்யபோம். 

 

 ன்றொட்டுக்கள்: 

ெதில்: எல்லொம்  ல்ல இரற ொ, எங்கள்  ன்றொட்ரடக் ரகட்டருளும். 

1. நிறை உண்றமறே யநோக்கி எங்கறே வழிநடத் த் துறைேோேறேத் 
 ந் வயே எம் இறைவோ! 

 ிருஅறவறே வழிநடத்தும்  ிருத் ந்ற , ஆேர்கள், குருக்கள், கன்னிேர், 
இருபோல் துைவிேர் அறனவரும் மூவவோரு கடவுேின் அறடேோேமோகவும் 
ெமத்துவத் ின் ெங்கமமோகத்  ிகழவும் ய றவேோன ஆற்ைறல நிறைவோகப் 
வபோழிந் ிட யவண்டுவமன்றும் இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்யைோம். 

2. அருேிலும், அன்பிலும், நட்புைவிலும் இறைந் ிருக்கும் எம் இறைவோ! 

எங்கள் குடும்பங்கேில் இறைேருேின் துறையேோடு, 
இறைேனுபவத்ற ப் வபற்ைிட, ஒற்றுறமயுடன் வோழ்ந் ிடவும், உண்றமேோன 
கிைித் வர்கேோக எப்யபோதும் கடவுயேோடும் பிையேோடும் உைவுடன் வோழத் 
ய றவேோன வேங்கறேத்  ந் ிட யவண்டுவமன்று இறைவோ உம்றம 
மன்ைோடுகின்யைோம். 

3.  ிருமுழுக்கின் வழிேோக மூவவோரு இறைவனின் வ ய்வகீத் ில் எங்கறே 
பங்கு வகோள்ேச் வெய்  எம் இறைவோ! 

நோங்கள் அடுத் ிருப்பவரிடம் அன்பும், சுேநலமில்லோ  யெறவ 
மனப்போன்றம வகோண்டவர்கேோகவும், உலவகங்கும் அன்பின் ெோட்ெிகேோய் 
வலம்வே உமது அருறேப் வபோழிந் ிட யவண்டுவமன்று இறைவோ உம்றம 
மன்ைோடுகின்யைோம்.  



4. உலகம் முடியும் வறே எத் ோரும் உங்கயேோடு இருப்யபன் என்றுறேத்து 
எங்கறேத் ய ற்றும் எம் இறைவோ!  

உமது வோர்த்ற ேோலும் உைவோலும் ஊட்டம் வபற்ை நோங்கள் 
எப்வபோழுதும் உமக்கு உகந் வற்றையே நோடவும், நோங்கள் வபற்றுக் வகோண்ட 
அறழப்பு நிறலேில் எங்கறே ஏற்றுக் வகோண்டு ய றவேில் இருப்யபோருக்கு 
உ வி வெய்து வோழ்ந் ிடவும், எங்கள் பைிகேோல் உம் பைி வெய் ிடும் வேம் 
யவண்டுவமன்று இறைவோ உம்றம மன்ைோடுகின்யைோம்.  

 

நன்றி : ஆசிரியை திருமதி. ஞா.சசாஸ்தினா மமரி, மமலசமஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 மைாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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