திருவருகைக்ைாலம்

திருவருகைக் ைாலம் (Advent) என்பது மேலைக் கிறித்தவ
திருச்சலபகளில்

கலைப்பிடிக்கப்படுகின்ற திருவழிபாட்டுக்

காைங்களுள் ஒன்றாகும். இமேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு விழாலவ
எதிர்ம ாக்கிக் காத்திருந்து, அதற்காகத் தோரிக்கும் காைோகத்
திருவருலகக் காைம் உள்ளது.

திருவருகைக் ைாலத்கைக் குறிக்கும் நான்கு மெழுகுவர்த்திைள்:
1.முைல் வாரத்தின் மெழுகுவர்த்தி-நம்பிக்கை

இது தான்

ம்பிக்லகயின் மேழுகுவத்தி. இது மீட்பரின்

வருலகக்காக காத்திருந்த

ம் முதுமபரும் தந்லதேர்களான -

ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, ோக்மகாபு ஆகிமோலர குறிக்கின்றது.
"ைவனொய்

இருங்ைள்,

விழிப்பாய்

இருங்ைள்.

ஏமனனில்

அந்நநரம் எப்நபாது வருமென உங்ைளுக்கு மைரியாது" - ோற்கு
13:33, ஆண்ைவர்

ம்லே விழிப்புைன் காத்திருக்கும்படி

மகட்கின்றார். ஆனால்

ாமோ உைக கவலைகளிலும், உைக

கவர்ச்சிகளிலும் ம் ேனங்கலள மசலுத்தி வாழ்ந்து வருகிமறாம்.
இனிோவது "ஆண்ைவமர மபசும் உம் அடிோன் மகட்கின்மறன்"
என்று

கூறி

அவரின்

ஆேத்தப்படுத்துமவாம்.

வருலகக்காக

ம்லேமே

மெபம்:- இம்ொனுநவநல இநயசு கிறிஸ்துநவ! எல்லா நாடுைளும்
எதிர்பார்க்கும் ஆண்டவநர! அகனத்து ெக்ைளின் மீட்பநர! வந்து
எங்ைளிகடநய ைங்கும்.
2.இரண்டாம் வாரம்: அகெதி

இதுதான் அலேதியின் மேழுகுவத்தி. மீட்பரின் வருலக,
வரும்

காைம்,அவரின்

இேல்புகள்

மபான்ற

அலனத்து

மசய்திகலளயும் தந்த இலறவாக்கினர்களான எசாோ, எமரமிோ,
தானிமேல் மபான்மறாலர குறிக்கின்றது.
"ெனம்

ொறுங்ைள்,

ஏமனனில்

விண்ணரசு

மநருங்கி

வந்துவிட்டது" - ேத்மதயு: 3: 1
இலறவாக்கினர்கள் அலனவரும் மீட்பரின் வருலகக்காக
ாம் எவ்வலக தோரிப்புக்கலள மேற்மகாள்ள மவண்டும் என
எடுத்துலரத்துள்ளனர். ாம் அலனத்லதயும் அறிந்திருந்தும் ம்
வலுவின்லேோலும், விசுவாச குலறவாலும் மீண்டும் மீண்டும்
ஆண்ைவலர விட்டு விைகி மசல்கிமறாம். இனிோவது அவரில்
ம்பிக்லக மகாண்டு அவலர ாடி மதடுமவாம்.

மெபம்:
ஓ இநயசு கிறிஸ்துநவ அகனத்து உலைங்ைளின் அரெநர! எல்லா
இையங்ைளின் ெகிழ்ச்சிநய! விகரவில் வந்து உம் ெக்ைகை
மீட்டருளும்.
3.மூன்றாம் வாரம்: ெகிழ்ச்சி

இது

தான்

ேகிழ்ச்சியின்

மேழுகுவத்தி.

இது

மீட்பரின்

முன்மனாடிோன புனித திருமுழுக்கு மோவாலன குறிக்கின்றது.
"பாகலநிலத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிறது. ஆண்டவருக்ைாை
வழிகய
ஆயத்ைொகுங்ைள்;
அவருக்ைாை
பாகைகய
மெம்கெயாக்குங்ைள், பள்ைத்ைாக்குைள் எல்லாம் நிரப்பபடும்;
ெகல, குன்று யாவும் ைாழ்த்ைப்படும்; நைாணலானகவ
நநராக்ைப்படும்; ைரடுமுரடானகவ ெெைைொக்ைப்படும். ெனிைர்
அகனவரும் ைடவுள் அருளும் மீட்கப ைாண்பர்"–லூக்கா: 3: 4 - 6
ாம்

மீட்பின்

காைத்லத

ம றுங்கிவிட்மைாம்.

திருேகன்

கிறிஸ்துலவ அறச்மசேல்கள் நிலறந்த வாழ்வினால் சந்திக்க
ஆவலுைன் காத்திருக்கின்மறாோ? அவர் வரும்மபாது அவரது

வைப்பக்கம்

நிற்கவும்,

விண்ணரலச

அலைேவும்

ஏற்புலைேவர்களாமவாம்.
மெபம்:
உலைத்தின் ஒளிநய உண்கெயின் சுடநர! இநயசு கிறிஸ்துநவ!
வந்து எம்கெ நைற்றும்.

4. நான்ைாம் வாரம்: அன்பு

இது அன்பின் மேழுகுவர்த்தி. அன்லன ேரிோலவயுே அவர்
கணவர் புனித மோமசப்லபயும் குறிக்கின்றது.
அவர் மபரியவராய் இருப்பார். உன்னை ைடவுளின் ெைன்
எனப்படுவாH -லூக்கா 1:32-33
மீட்பலர சந்திக்க அன்லன ேரிோவும் புனித மோமசப்பும்
எவ்வாறு ஆேத்தோய் இருந்தனமரா அவர்கலளப்மபால் ம்லே
மீட்க வந்த பாைகலன வரமவற்க ம்லே தோர்படுத்த இதுமவ
வாய்ப்பு. அன்லனயின் எதிர்ம ாக்லகயும், புனித மோமசப்பின்
ம ர்லேத்தனத்லதயும் மகாண்டு வாழ முேல்மவாம்.

மெபம்:
உலகை ைடந்ை ஞானநெ! உண்கெ ைடவுளின் வார்த்கைநய!
இநயசுகிறிஸ்துநவ! வந்து மீட்பின் பாகைகய எெக்கு ைாட்டும்.

இத்திருவருகைக்ைாலத்தின் முக்கியத்துவம்:
"மாற்றம் உள்ளத்தை மாற்றனும்
மாற்றம்

உைட்டிதை ைிருத்ைணும்

மாற்றம்

நெஞ்சிைில் மலரணும்

மாற்றம்

வாழ்வில்

மிளிரணும்"

என்று எத்தலன கவிர்கள் கூறினாலும் ேனித ேனம் குரங்காக ோறி
பலழே வாழ்க்லகலேத் தான் மதடி மசல்கிறது.
ாம் அலனவரும் இலறவலன விசுவசிக்கின்மறம்
விசுவாசப்பிரோணத்திலும்,

திருப்பலியிலும்

என்று

ேனப்பாைோக

மசால்லி விடுகின்மறாம். ஆனால் ம் விசுவாசம் ம் வாழ்க்லகயில்
எப்படி உள்ளது என திோனிப்மபாம். விசுவாசம் என்பது

ாம்

ம்பிக்லகமோடு எதிர்ப்பார்ப்பலவ கிலைக்கும் என்னும் நிலைோன
உறுதி.
இநயசு ைம்கெ நம்பிய யூைர்ைகை நநாக்கி, "என் வார்த்கைைகை
நீங்ைள் மைாடர்ந்து ைகடப்பிடித்து வந்ைால் உண்கெயில்
சீடர்ைைாய்

இருப்பீர்ைள்;

உண்கெகய

என்

அறிந்ைவர்ைைாயும்

இருப்பீர்ைள். உண்கெ உங்ைளுக்கு விடுைகல அளிக்கும்" என்றார்.
நயாவான்8:31,32

ஒரு ைன்னத்தில் அகறந்ைால் ெறு ைன்னத்கையும் ைாட்டிட
மொன்னவர் நம் பிைா.
ைாழ்ந்து நபானவர் மைட்டு நபாவது இல்கல என்பதும்
மபாறுத்ைார் பூமி ஆள்வார் என்பதும் ஆன்நறாரின் அமுை மொழி..
பிரசங்கம்

மகட்கும்

மபாமதல்ைாம்

அருட்பணிோளர்கள்

மசால்வதலன மகட்டும், ேனம் வருந்தி ேனோற்றத்லத விலதக்க
விட்டு முலளத்து உைகத்து முட்மசடிகள் மகாத்தி குதறிை ேனம்
ோற்றம் ேறந்துமபாய்விை மீண்டும் பலழே அணி ைன்கலள
அணிந்து மகாண்டு வாழ்க்லக

கர்த்துவமத

ம் வாடிக்லகோக

ோறிவிட்ைது.
பை

ம ரங்களில்

ாம்

இலறவனிைம்

மகட்டும்

விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் கிலைக்காேல் மபாகிறது. காரணம்

ம்

பாவங்கமள தலைோயிருக்கிறது. இலறவார்த்லதகள் மசால்கின்றன.
எொயா:-59,

மீட்ை

குறுகிவிடவில்கல;

இயலாைவாறு

நைட்ை

முடியாைவாறு

ஆண்டவரின்
ஆண்டவரின்

கை
ைாது

ெந்ைொகி விடவில்கல. எங்கள் தீச்மசேல்கமள எங்களுக்கும், எங்கள்
கைவுளுக்கும் இலைமே பிளலவ உண்ைாக்கியுள்ளன; எங்கள்
பாவங்கமள
எங்களுக்கு

அவர்

மசவி

சாய்க்காதவாறு

ேலறத்துள்ளன.

ஆகமவ

அவரது
ாம்

முகத்லத

பாவங்களுக்கு

ேன்னிப்லபச் சோதான உள்ளத்மதாடு மகட்க மவண்டும். அப்மபாது
ம் இலறமவண்ைல் இலறவனுக்கு ஏற்புலைேதாக இருக்கும். இந்த
ம்பிக்லக விலைமேறப்மபற்றதாய் வல்ைலேமிக்கதாய் இருக்கும்.
இத்திருவருலகக்காைத்தில் இலறவார்த்லதலே பற்றிக்மகாண்டு,
பிறலர அன்புமசய்து,

ற்மசேல்களின் மூைம் எங்களுலைே

சிந்தலனகலள

பேன்படுத்தி

விசுவாசமும், அலசக்க முடிோத

ம்

இலறவனிைம்

ஆழ்ந்த

ம்பிக்லகயும் மகாண்டு

ேது

பாவவழியிலன விடுத்தது , மசபவாழ்வில் நிலைத்து இலறவலனச்
சார்ந்து வாழவும் இதற்கு மவண்டிே வல்ைலேலே இலறவன் ேக்கு
அளித்து ஆசீர்வதிக்க மவண்டுமேன்று மவண்டிநிற்மபாம்.

ஆமென்

