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திருப்பலி முன்னுரை 

இரைத்திருமகன் இயேசு கிைிஸ்துவில் அன்பு ககொண்டுள்ள அருட்தந்ரத! 
அருட்தந்ரதேர்கயள! இரைமக்கயள! உங்கள் அரைவருக்கும் என் அன்பின் 
வொழ்த்ரதக் கூைிக்ககொள்வதில் கபரிதும் மகிழ்கியைன். தவத்தின் அரைேொளங்கரள 
அணிந்து யநொன்பு நொட்கரளத் கதொைங்கிேிருக்கிை உங்கள் அரைவரையும் அன்புைன் 
வொழ்த்துகியைன். 

யநொன்பு, அைச் கெேல்கள், இரையவண்ைல் என்னும் முப்கபரும் தவச் 
கெேல்களில் ஈடுபை இன்ரைே வொெகங்கள், குைிப்பொக நற்கெய்தி வொெகம் அரைப்பு 
விடுக்கிைது. அயத யவரளேில், இந்த தவச் கெேல்கள் கவளியவைமொக மொைிவிைக் 
கூைொது என்று எச்ெரிக்கிைொர் ஆண்ைவர் இயேசு. கொைணம், இவற்ைின் வைிேொக பிைரின் 
பொைொட்ரையும், மதிப்ரபயும் கபற்றுவிட்ைொல், அதுயவ இத்தவச் கெேல்களின் 
பலன்கரள வழீ்த்திவிடுகிைது. பரியெேர்கள் இவ்வொறுதொன் இரைேருரள இைந்தைர் 
எைச் சுட்டிக்கொட்டுகிைொர் இயேசு. 

உலகில் நரைகபறும் பொவச்கெேல்கரளயும் குற்ைங்கரளயும் நிரைத்து மைம் 
வருந்தும் கொலம். ககொஞ்ெ யநைம் கண்ரண மூடி, இன்று உலகில் நரைகபறும், 
நரைகபற்ை பொவங்கள், குற்ைங்கள், திட்ைமிட்ை தவறுகள் இரவகரள நிரைத்துப் 
பொருங்கள். கணக்கிை முடிேொது. கற்பரை கெய்ே முடிேொது. அவ்வளவு பேங்கைம். 
அவ்வளவு ககொடூைம். அவ்வளவு அயேொக்கிேத்தைம். 

ஒவ்கவொரு தைி மைிதனும் ெிைிது கபரிதொக கெய்கின்ை தவறுகள் ஏைொளம் 
ஏைொளம். நீங்கள் உங்களுக்கு எதிைொக, கணவன் மரைவி மக்களுக்கு எதிைொக 
இன்ரைக்குச் கெய்த மிகச் ெிைிே தவறுகள் குற்ைங்கள் எத்தரை. இப்படி உலகம் 
எங்கும் எத்தரை ஒவ்கவொரு நொளும் நைந்துககொண்டு இருக்கின்ைை.  

இந்த நொற்பது நொட்களும் இந்த தவறுகரளத் தவிர்த்து, புைிதமொை ெிந்தரையும் 
கெேலும் நம்மில் அதிகமொக்கிை யவண்டும். ஆண்ைவயைொடு உள்ள உைரவ அதிகமொக்க, 
கெபம், யகொேில், வைிபொடுகளுக்கு முக்கிேத்துவம் ககொடுப்யபொம்.  

கூடுதலொக ெில அன்புச் கெேல்கள். தொை தர்மங்கள், ஏரைகளுக்கு உதவுதல் 
யபொன்ைவற்ரைச் கெய்யுங்கள். உங்களின் ெில ஆரெகரள அைக்கி, யதரவகரளக் 
குரைத்து, யநொன்பிருந்து அந்த யெமிப்ரப உங்களது நலத்திட்ைமொக உதவுங்கள். 
தவக்கொலம் அருளின் கொலமொக உங்களுக்கு அரமயும். வைம் யகட்டு கதொைரும் 
இத்திருப்பலிேில் இரைஞ்ெி மன்ைொடுயவொம். இரைேொெீர் கபற்றுக் ககொள்யவொம். 

 
 

 

 

 



மன்ைொட்டுகள் 

பதில்: எல்லொம் வல்ல இரைவொ, எங்கள் மன்ைொட்ரைக் யகட்ைருளும். 

1. இைக்கத்தின் தரலவொ! இைக்கத்தின் கொலமொகிே இந்த நொட்களில் எம்ரம 
வைிநைத்தும் கபொறுப்யபற்றுள்ள திருஅரவ கபொறுப்பொளர்கள், தங்களிரையே 
ஒற்றுரமரே உறுதி கெய்து, உம்ரம அணுகிவரும் அவர்கள், தங்கரள 
தூய்ரமேொக்கி ககொண்டு, அர்ப்பணத்தில் என்றும் உறுதிேொய் இருந்திை, அருள்தை 
இரைவொ உம்ரம மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

2. இைக்கத்தின் தரலவொ! உலக தரலவர்களும், அதிகொரிகளும், கபொறுப்பொளர்களும், 
தங்களிைம் ஒப்பரைக்கப்பட்ை மக்கரள யநரிே உண்ரமேொை பொரதேில் வைிநைத்தி, 
ஆயைொக்கிேமொை ெமூகத்ரத கட்டிகேழுப்ப, அருள்தை இரைவொ உம்ரம 
மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

3. இைக்கத்தின் தரலவொ! கெபம், தவம், தொை, தர்மங்களில் ஈடுபடும் நொங்கள் எங்களது 
கபருரமரேயும், புகரையும், மரிேொரதரேயும், மதிப்ரபயும் யதைொமல், மரைவொக 
உள்ள உமக்கு கதரியும் கபொருட்டு, நீர் தரும் ரகம்மொறு யபொதும் என்ை மைநிரலயும் 
கபற்று வொை, நொங்கள் கதளிவு கபற்ைிை, அருள்தை இரைவொ உம்ரம 
மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

4. இைக்கத்தின் தரலவொ! கவளிப்புை அரைேொளங்களில் நொங்கள் அதிக கவைம் 
கெலுத்தி, எங்களது ஆன்மொரவ கதொரலத்து விைொமல், ஆன்மொரவ புதுப்பித்து 
ககொண்டு, அதரை உேிருள்ள, உண்ரமேொை, நீர் தங்கும் உரைவிைமொக்கிக் ககொள்ள, 
அருள்தை இரைவொ உம்ரம மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

5. இைக்கத்தின் தரலவொ! பிையைொடு ஒப்புைவொவதிலும், பொவத்திற்கு மன்ைிப்பு யகட்டு, 
ஒப்புைரவ யதடுவதிலும், ஒப்புக்கு நைந்து ககொள்ளொமல், அதைின் முழு பலரையும் 
கதரிந்து அைிந்து, உணர்ந்து, நொடிை ஆவிேின் தூண்டுதரலயும், துரணரேயும் தந்திை, 
அருள்தை இரைவொ உம்ரம மன்ைொடுகின்யைொம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிறார்!” 1 ய ாவா 04: 16 
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