ப ொங்கல் திருவிழொ
(14.01.2018)
வரவவற்புரர:இறை

இயேசுவில்

அன்புக்குரிேவர்கயே!

றைப்ப ொங்கல்,

றை

ஓன்று

அன்று

ைமிழர்கேொல் சிைப் ொக பகொண்டொடப் டும் ஒரு ைனிப்ப ரும் விழொ. அவ்விழொறவக்
பகொண்டொட நொம் இங்கு குழுமியுள்யேொம்.
'பசய்நன்ைி பகொன்ை மகற்கு உய்வில்றை', என் ைற்யகற் , உறழக்கும் ைமிழ் மக்கள்
ைொயம

கண்டுணர்ந்து,

யசர்ந்து

உறழத்ை

பைரிவிக்கும்

ைமது

உறழப் ிற்கு

கொல்நறடகளுக்கும்,

விழொ.

ப ொங்கல்

ைங்களுக்கு வொழ்வேித்ை

உைவிே

ைமது

விழொவன்று,

இேற்றகக்கும்,

நன்ைிறேயும்

உழவர்கள்,

ைம்யமொடு

மகிழ்ச்சிறேயும்

நிைத்றை

வேப் டுத்ைி

றடப் ின் இறைவனுக்கு, அறுவறடேின் முைற்கனிறே

அேித்து, நன்ைிப் ைி பசலுத்துகின்ைனர்.
ப ொங்கல் விழொ, உழவர்களுக்கு மட்டுமல்ை, அவர்கேது உறழப் ின்
துய்க்கும்
உைவிேொல்

எல்ைொ
ஆடி

மக்களுக்கும்
மொைம்

முைல்

ஒரு

ப ரும்

உறழத்துச்

வட்டிற்குக்
ீ
பகொண்டு வந்து ைமது உறழப் ின்

விழொ.
யசர்த்ை

உழவர்கள்
பநல்றை

ேறனத்
மறழேின்

மொர்கழிேில்

ேறன நுகரத் பைொடங்கும் நொயே

றைப்ப ொங்கல்
நொறேே வொழ்க்றக எனும் புதுப் ொறனேில்
புைிே எண்ணங்கள்….
புைிே முேற்சிகள்…
புைிே நண் ர்கள்…
புைிே நம் ிக்றககள்..
புைிே ைிட்டங்கறேச் யசர்த்ைிடுயவொம்!
யசொர்விறன பசேல்கள் எனும் ைீறேமூட்டி…..
உடனிருப்ய ொரின் ஆைரவு எனும் உைறவச் சத்ைத்ைில்…..
“ப ொங்கட்டும் புது வொழ்வு”
ப ொங்கும் ப ொங்கல்,

யநொய் இல்ைொ வொழ்க்றகயும், நிறைந்ை பசல்வமும், நம்

வொழ்வில் எல்ைொ வேமும் ப ற்று, அன்புடனும்,

ொசத்துடனும் வொழ, இனிே இந்ை

றைத் ைிருநொேில் எல்ைொம் வல்ை இறைவறன யவண்டி, வருறகப்
எழுந்து நிற்ய ொம் / இத்ைிருப் ைிேில் இறணயவொம்.

ொடலுக்கு

திருப் லி முன்னுரர:இறைத் ைிருமகன் இயேசுவின் இனிே நண் ர்கயே, சயகொைரர்கயே, சயகொைரிகயே,
உங்கள்

அறனவருக்கும்

வணக்கம்

ைீறமகள் ஒழிந்து, நன்றமகள் ப ருக”

கூைி,

றழேன

மடிந்து,

புைிேன

மைர்ந்து

என்று றைத் ைிருநொேில் நைமும் வேமும்

ப ருகி இறை ஆசீ றர நிறைவொகப் ப ற்று வொழ வொழ்த்துகியைொம்.
கிைிஸ்து விண்ணகத் ைந்றைேின் ைறைப்ய ைொன மகன். ஆகயவ யமொயச சட்டப் டி
மரிேொ, ைன் ைறைப்ய ைொன இயேசுறவ ஆண்டவருக்கு அர்ப் ணித்ைொர் (லூக் 2:2224).

றழே ஏற் ொட்டில் அறுவறட நொேன்று முைற்கனிேொக ஒப்புக்பகொடுக்கப் ட்ட

கைிர்கள், ஐம் ைொம் நொள் அப்

கொணிக்றகேொய் அேிக்கப் ட்டன (யைவி 23:16).

இறைமகன் இயேசு கிைிஸ்து, ைன்றனயே ைொறர வொர்த்து ைகனப் ைிேொக, இந்ை
ைரணிேில் உேிர் நீத்து, விறைேில்ைொ கொணிக்றகேொக்கினொர்
ைிருச்சற ேில்

ைிருமுழுக்கு

ஒப்புக்பகொடுக்கப் டுகின்ைனர்

ப ற்ை

(ேொக்

1:18,

அறனவரும்
1பகொரி

16:15).

முைற்கனிேொக

ஆகயவ

ஒவ்பவொரு

அறுவறட விழொவும் அல்ைது முைற்கனி விழொவும் நொம் ப ற்ை ைிருமுழுக்றக
நமக்கு நிறனவுட்டுகிைது.
ப ொங்கல் விழொ, அறுவறடேின் முைற்கனிறே இறைவனுக்குப்
இவ்விழொ,

கிைிஸ்ைவனின்

உேிர்த்பைழுைைில்

அவரது

ைிருமுழுக்கு
நம் ிக்றகறேயும்

றடக்கும் விழொ.

வொக்குறுைிகறேப்

புதுப் ித்து,

உறுைிப் டுத்ைி,

விண்ணுைக

வொழ்றவ இம் மண்ணுைகியையே முன்சுறவேொக அனு விக்க உைவுகிைது.
ஆகயவ

நொம்

அருங்பகொறடகள்

அறனவரும்

ஒன்ைித்து

அறனத்ைிற்கும்

இறைவன்

நன்ைி

நமக்கு

கூறுயவொம்,

அேித்துள்ே

இத்ைிருப் ைிேில்

இறணயவொம்.

வருரகப் ல்லவி தி ொ 66:5-7
இறைவொ> மக்கேினங்கள் உம்றமப் ய ொற்ைிப் புகழ்வொர்கேொக: மக்கள் எல்ைொரும்
உம்றமக் பகொண்டொடுவொர்கேொக. பூமி ைன்

ைறனத் ைந்ைது: கடவுள் நமக்கு ஆசி

அேித்ைொர். கடவுள் நமக்கு ஆசி அேிப் ொரொக: மொநிைத்ைின் கறடபேல்றை வறர
மக்கள் அவருக்கு அஞ்சுவொர்கேொக.

சர

மன்றொட்டு

எங்கள் வொனகத் ைந்றையே, இந்ை அறுவறட விழொவில் நீர் எங்களுக்கு வழங்கிே
விறேச்சலுக்கொக மகத்துவமிக்க உம் ைிருமுன் நின்று நொங்கள் உேமகிழ்ந்து நன்ைி
கூறுகின்யைொம்.

உமது

அரசின்

இறுைி

அறுவறட

நொேில்

யைர்ந்துபகொள்ேப்ப ற்யைொரின் கூட்டத்ைில் நொங்கள் அறனவரும் இடம் ப றுமொறு,
நற்கனிகறே

நிறைவொகத்

ைரும்

வொழ்க்றக

நடத்ை

இரக்கத்துடன்

எங்களுக்கு

அருள்வரொக.
ீ
உம்யமொடு……..
முதல் வொசக முன்னுரர:

(வலவியர் 23: 9-14))

அறுவறடக்கொைம் இறைேருட் ப ருக்கின் அருங்குைி. ஆகயவ நல்ை விறேச்சறை
நல்கிே

இறைவனுக்கு

நன்ைி

பசலுத்தும்

விைமொக,

அறுவறடேின்

முைற்கனிேொகிே கைிர்கட்றட இறைவனுக்குக் கொணிக்றகேொக அேித்ைனர்

கூறும்

இவ்வொசகத்ைிற்கு பசவிசொய்ப்ய ொம்.
முதல் வொசகம் : வலவியர் 23:9-14
ஆண்டவர் யமொயசேிடம் கூைிேது: இஸ்ரயேல் மக்கேிடம் நீ பசொல்ை யவண்டிேது:
நொன் உங்களுக்குக் பகொடுக்கும் நொட்டில் நீங்கள் வந்து அறுவறட பசய்யும் ய ொது
அறுவறடேின்

முைல்

விறேச்சைொன

ஒரு

கைிர்க்

கட்டிறனக்

குருவிடம்

பகொண்டுவர யவண்டும். உங்கள் சொர் ொக ஏற்கத் ைக்கைொக, குரு அந்ைத் ைொனிேக்
கைிர்க்கட்டிறன, ஓய்வு நொளுக்குப்
ஆரத்ைிப்

ின்வரும் அடுத்ை நொேில் ஆண்டவரின் ைிருமுன்

ைிேொக்குவொர். அைறன ஆரத்ைிேொக கொட்டுகிை அன்று, ஆண்டவருக்கு

எரி ைிேொக

ஓரொண்டொன

ழுைற்ை

இரு து டி அேவுள்ே மரக்கொைில்
எண்பணேில்

ிறசந்து

ஆட்டுக்குட்டி

த்ைில் இரண்டு

ஆண்டவர்

பசலுத்துங்கள். ைிரொட்றசப்

பசலுத்துங்கள்.

ங்கொன மிருதுவொன மொறவ

விரும்பும்

ழ இரசத்றை நீர்மப்

ஒன்றைச்
நறுமணமிக்க

றடேைொகப்

எரி ைிேொகச்

றடயுங்கள். உங்கள்

கடவுேின் கொணிக்றகறே நீங்கள் பகொண்டுவரும் அந்ை நொள்வறர, அப் யமொ, சுட்ட
கைியரொ,

ச்றசக்

உங்களுக்குப் ின்

கைியரொ,

உண்ணைொகொது.

வரும்

உங்கள்

இது

நீங்கள்

வழிமர ினரும்

வொழும்

கறடப் ிடிக்க

இடபமங்கும்
யவண்டிே

என்றுமுே நிேமம் ஆகும்.

தியொனப் ொடல் : தி. ொ. 65:1, 9-13
எல் : கடவுவே, உம்ரமப் புகழ்ந்து
மண்ணுைறகப்
கடவுேின்

ஆறு

ய ணி

அைன்

ொடுவது ஏற்புரடயது.

நீர்வேத்றையும்

கறரபுரண்யடொடிேது;

அது

நிைவேத்றையும்

ைொனிேங்கறே

பசய்ைது; நீயர அவற்றை இவ்வொறு விறேேச் பசய்துள்ே ீர்.

நிரம்

ப ருக்கின ீர்!
விறேேச்

அைன்

றடசொல்கேில்

நிைங்கறேப்

ைண்ணர்ீ

நிறைந்யைொடச்

பசய்ைீர்;

அைன்

கறரயேொர

ரம் டித்து பமன்மறழேொல் மிருதுவொக்கின ீர்; அைன் வேறமக்கு ஆசி

வழங்கின ீர்.
ஆண்டு

முழுவதும்

உமது

நைத்ைொல்

எல்ைொம் வேம் பகொழிக்கின்ைன.

மந்றைகறே

ைொனிேங்கேொல்

வழிகள்

இறடக்கச்றசேொய் அணிந்துள்ேன.

ஆறடபேனக்

ைங்கறேப்

உம்முறடே

ொறைநிைத்ைில் யமய்ச்சல் நிைங்கள் பசழுறம

ப ொங்குகின்ைன; குன்றுகள் அக்கேிப்ற
புல்பவேிகள்

முடிசூட்டுகின்ைீர்;

ய ொர்த்ைிக்

பகொண்டுள்ேன;

பகொண்டுள்ேன.

ள்ேத்ைொக்குகள்

அவற்ைில்

எங்கும்

ஆரவொரம்! எம்மருங்கும் இன்னிறச!

நற்பசய்தி : லூக்கொ 2: 22-24
யமொயசேின் சட்டப் டி தூய்றமச் சடங்றக நிறையவற்ையவண்டிே நொள் வந்ைய ொது
குழந்றைறே
பசன்ைொர்கள்.

ஆண்டவருக்கு
ஏபனனில்,

அர்ப் ணிக்கப் டும்'

அர்ப் ணிக்க
'ஆண்

என்று

அவர்கள்

ைறைப்ய று

அவருறடே

எருசயைமுக்குக்

பகொண்டு

அறனத்தும்

ஆண்டவருக்கு

ைிருச்சட்டத்ைில்

எழுைியுள்ேது.

அச்சட்டத்ைில் கூைியுள்ேவொறு இரு மொடப்புைொக்கள் அல்ைது இரு புைொக்குஞ்சுகறே
அவர்கள்

ைிேொகக் பகொடுக்க யவண்டிேிருந்ைது.

மரறயுரர: (விேக்கம் கொண்)

கொணிக்ரக மன்றொட்டு
ய ரன்புமிக்க ைந்றையே, எங்கள் நிைத்ைின் விறேச்சறையும் எங்கள் நன்ைிறேயும்
இனிறம நிறைந்ை நறுமணச் சுறவேொன ஏற்ைருளும். உமது ஆசிேொல்

ரிவுடன்

எங்கறே

உமக்கு

நிரப் ியுள்ே ீர்.

எங்கறே

ைீங்கறனத்ைிைிருந்தும்

கொத்து

யமன்யமலும் அன்பு பசலுத்ைித் பைொண்டொற்ை எங்களுக்கு வரம் ைருவரொக.
ீ
எங்கள்
……….

விசுவொசிகள் மன்றொட்டு:
1.

எம்றமப்

பகொறடேொக
கூறுகியைொம்.

றடத்து
ைந்ை
இந்ை

சந்ைைிேினரும் அைன்

ரொமரிக்கும்

ரம்ப ொருயே!

இேற்றகக்கொகவும்,
வேமிக்க

இேற்றகறே

அைன்
நொங்கள்

இறைவொ!

நீர்

எங்களுக்கு

ைன்களுக்கொகவும்
ொதுகொத்து

நன்ைி

எம் ின்வரும்

ைன்கறே ப றும் வண்ணம் வொழ்ந்ைிட வரமருே இறைவொ

உம்றம மன்ைொடுகியைொம்.

2.

யசற்ைில்

ைித்து,

பவேில்

மறழ

ொரொமல்

எப்ய ொதும்

விறேநிைங்கேில்

ணிபுரியும் எமது விவசொே நண் ர்களுக்கொக மன்ைொடுகியைொம். ைங்கேின் உடல்
உறழப் ின்

ைறன நிறைவொகப் ப ற்று,

ைீறமகேிைிருந்தும்

விடுைறை

ப ற்று

ஞ்சம்,

சி, கடன், யநொய் ய ொன்ை எல்ைொ

நிறையவொடு

வொழ

வரமருே

இறைவொ

உம்றம மன்ைொடுகியைொம்.
3.

விவசொே

வேமிக்க

மன்ைொடுகியைொம்.

எம்

ைங்கள்

நொட்றட

ஆளும்

சுேநைத்றை

அைிகொர

மைந்து

வர்க்கத்ைினருக்கொக

ஏறழ,

எேிே

விவசொே

ப ருமக்கேின் வொழ்வு, வேம் ப ை விவசொே பைொழில் சிைக்க சட்ட ைிட்டங்கறே
இேற்ைி பசேல் டுத்தும் மனைிடறன அவர்களுக்கு அேித்ைருளுமொறு இறைவொ
உம்றம மன்ைொடுகியைொம்.
4.

இேற்றக

சீ ற்ைம்,

ப ொய்த்ை

ருவமறழ,

விவசொே

இடுப ொருட்கேின்

விறையேற்ைம், உைகமேமொன சந்றை ப ொருேொைொரம் ய ொன்ை ைீ ே சக்ைிகேின்
யகொரப் ிடிேில்

சிக்கி

ைவிக்கும்

நிேொேமொன பைொழில் முறைகறே

விவசொேிகள்

உமது

அருள்

துறணயேொடு,

ின் ற்ைி உறழக்கவும், அவர்கள் வொழ்வு ஏற்ைம்

கொணவும், இறைவொ உம்றம மன்ைொடுகியைொம்.
5. இந்ை ப ொங்கல் விழொ வழி ொட்டில் கைந்து பகொள்ளும் நொங்கள் அறனவரும்
விவசொே மக்கறேயும், அவர்கேின் உறழப்ற யும் மைித்து, சுேநை உணர்யவொடு
உணவு ப ொருட்கறே

துக்கொமல், நல்மனத்யைொடு அவற்றை இல்ைொைவர்கயேொடு

கிர்ந்து பகொள்ளும் ைொரொே மனத்றை எமக்கு ைந்ைருளுமொறு இறைவொ உம்றம
மன்ைொடுகியைொம்.

திருவிருந்துப்
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யகொதுறமமணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்ைொபைொழிே, அது அப் டியே இருக்கும்.
மடிந்ைொல்ைொன், மிகுந்ை

ைனேிக்கும்.

நன்றி மன்றொட்டு
றடப் றனத்ைிற்கும்
புத்துேிர்

ப ற்ை

றடப் ின்
பகொடுக்கத்

உரிறமேொேரொகிே

நொங்கள்

உமது

கண்கொணிப் ொேரொக
ைக்கவொறு

எங்கள்

இறைவொ,

இறக;கத்றைக்
எங்கறே
வொழ்க்றக

நிறைந்ைிருக்கச் பசய்ைருளும். எங்கள் ……….

உமது

பகஞ்சி

மீ ட் ின்

யகட்கியைொம்.

ஏற் டுத்ைியுள்ே ீர்.
அன்பும்

கனிகேொல்

உமக்கு

அருளும்

உமது
கணக்கு

உண்றமயும்

