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திருப்பலி முன்னுரை 

மனித உயிர்களை மீட்க இன்னுயிளை ஈந்த இளை இைக்கத்திளன உணை 
பாஸ்கா காலம் இைண்டாம் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு அன்புடனன அளைக்கினைாம். ‘நீனை 
என் ஆண்டவர், நீனை என் கடவுள் என அைிக்ளகயிட்டு இளை நற்செய்திளய 
உலசகங்கும் அைிவித்த னதாமாளவப் னபால நாமும் இனயசுனவ ஆண்டவர் என 
அைிக்ளகயிட்டு வாழ்வில் நற்செய்திளயப் பளைொற்றுனவாம். 

இன்ளைய முதல் வாெகத்தில், நம்பிக்ளக சகாண்னடார் அளனவரும் 
ஒன்ைாய் இருந்தனர் என்று திருத்தூதர்பணிகள் நூல் எடுத்துளைக்கிைது. 
திருமுழுக்கு சபற்ை அளனவரும் ஒற்றுளமயாய் இருந்தனர். உணளவயும் 
உளடளமளயயும் பகிர்ந்தனர். ஒனை மனத்தவைாய் இருந்தனர். திருமுழுக்கு மூலம் 
தூய ஆவியின் கனிகள் இங்கு சவைிப்படுகிைது. நாமும் நம்பிக்ளகக்கும் 
நல்சலண்ணத்திற்கும் உரிய செயல்களை சவைிப்படுத்துனவாம். 

இன்ளைய நற்செய்தியில், “உங்களுக்கு அளமதி உரித்தாகுக!” என்று உயிர்த்த 
இனயசு முதன் முளையாக ெீடர்களுக்கு தம்ளம சவைிப்படுத்துவளதக் 
காண்கினைாம். அளமதிளய அைித்து, தூய ஆவியின் வல்லளமளய ெீடர்களுக்கு 
இனயசு வைங்குகிைார். பாவங்களை மன்னிக்கும் அதிகாைத்ளதயும் வைங்குகிைார். 
னதாமாளவ நம்பிக்ளகயற்ைவனைா? என நாம் ெில னவளைகைில் எண்ணக் கூடும். 
உயிர்த்த இனயசுளவத் சதாட்டு உணர்ந்த பாக்கியம் கிளடக்கப் சபற்ைவர் னதாமா. 
இனயசுவின் இைப்பிற்கு முன் இனத னதாமா தான் “நாமும் செல்னவாம், அவனைாடு 
இைப்னபாம்” என்ைார். எனனவ னதாமா விசுவாெத்திலும், இனயசுவின் மீது சகாண்ட 
பற்ைிலும் குளைந்தவர் அல்லர். எனனவ தான் ‘இனயசுனவ ஆண்டவர்’ என பாதம் 
பணிகிைார். நற்செய்திப் பணிக்காக பல நாடுகளுக்கும் பயணம் செய்கிைார். நமது 
பாைதத்திலும் தடம் பதித்தார். நாமும் இனயசுளவ உள்ைத்தில் தியானிக்கவும், 
நற்செய்திளய பிைருக்கு அைிவிக்கவும் அளைக்கப்பட்டிருக்கினைாம் என்பளத 
உணர்ந்தவர்கைாய் இத்திருப்பலியில் பங்னகற்னபாம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. திரு அளவளயயும் குருத்துவத்ளதயும் உருவாக்கியவனை எம் இளைவா! 

எம் திரு அளவத் தளலவர்கள், பணியாைர்கள் தம் அளைப்பின் னநாக்கத்ளத 
அைிந்து, இளைவனுக்கும் மக்களுக்கும் இளடனய அன்பின் பாலமாக இருந்து, 
நற்செய்திளயப் பளைொற்ைவும், எைிளம, தாழ்ச்ெினயாடு இளைத் சதாண்டு புரியவும் 
வைமருை னவண்டுசமன்று இளைவா உம்ளம மன்ைாடுகினைாம். 

2. ‘உங்களுக்கு அளமதி உரித்தாகுக’ என்ைவனை எம் இளைவா! 

உலகனம அளமதிளய எதிர்னநாக்கியிருக்கும் இவ்னவளையில், உமது 
உயிர்ப்பினால் சகாள்ளை னநாய் இவ்வுலகில் இருந்து அகற்ைப்பட்டு, னநாய் 
தாக்கியவர்கள் நலமளடந்து, மீண்டும் அளமதியுடனும் மகிழ்ச்ெியுடனும் வாைவும் 
வைமருை னவண்டுசமன்று இளைவா உம்ளம மன்ைாடுகினைாம். 

3. நம்பிக்ளக ஒைிளய எம்முள் ஏற்றுபவனை எம் இளைவா! 



எங்கள் வாழ்வில் எதிர்படும் இன்னல்களை சவற்ைி சகாள்ைவும், னகாபம், 
பயம், குற்ை உணர்வு னபான்ை எதிர்மளை ெிந்தளனகள் நீங்கவும், நம்பிக்ளக 
குளையும் னநைங்கைில் ‘எம் ஆண்டவனை, எம் கடவுனை’ என்று உம் திருமுன் 
ெைணாகதி அளடயவும் ஞானம் தை னவண்டுசமன்று இளைவா உம்ளம 
மன்ைாடுகினைாம். 

4. காணாமல் நம்புனவார் னபறுசபற்ைவர் என்ைவனை எம் இளைவா!  

உமது வல்லளமயில் நம்பிக்ளக ளவத்துள்ை நாங்கள், னகாளடகால 
சவப்பத்தில் இருந்து எங்களைக் காத்துக் சகாள்ைவும், னதளவயான மளை சபாைிந்து 
விவொயம் செைிப்பளடயவும், னநாயின் தாக்கம் குளைந்து, இயல்பு வாழ்வு, 
சபாருைாதாைம் மீண்டு வைவும், இதயத்தின் னவண்டுதல்கள் நிளைனவைவும் 
வைமருை னவண்டுசமன்று இளைவா உம்ளம மன்ைாடுகினைாம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மளைத்திரு. அமிர்தைாெ சுந்தர் ஜா. 
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