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திருப்பலி முன்னுரை 

“வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே” என்று நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் 
உண்மைமை நைக்கு இனைசு அறிவிப்பமை இன்மறை பாஸ்கா காலம் ஐந்ைாம் 
ஞாைிறு ைிருப்பலி வவளிப்படுத்துகின்றது. 

வழி உண்மைைாைிருந்ைால் 

வாழ்வு உன்ேைைாய் இருக்கும். 

வளத்ைில் உைர்ந்ை வாழ்வுக்கு வெல்வம் அடிப்பமைைாகலாம். விண்ணகத்ைின் 
வாழ்வுக்கு வழிைமைக்க வாய்மைனை அடிப்பமை என்று வாழ்வுக்கு வழிமையும் 
நம்பிக்மகைிமேயும் ைருகின்றார் ஆண்ைவர் இனைசு. 

 இன்மறை முைல் வாெகத்ைில், இமறனவண்ைலிலும், இமறவார்த்மைப் 
பணிைிலும் உறுைிைாக இருப்பனை ெீைர்களின் முைல் பணி என்று ைிருத்தூைர்கள் 
உமைப்பமைக் காண்கின்னறாம். ைிருப்பணி னநைத்ைில் உணவுப் பந்ைிைில் ெரிைாகக் 
கவேிக்கவில்மல என்று குமறபடுவமைக் காண்கினறாம். 

வெவிக்குணவு இல்லாை னபாது ெிறிது 

வைிற்றுக்கும் ஈைப் படும். 

என்றார் வள்ளுவர். இைன் வபாருள் அறிந்ைனை. ஆோல் ெீைர்கள் ஆன்ை உணவிமே 
அனுபவிக்கும் னபாது அன்றாை உணமவப் பற்றி எண்ணுகிறார்கள். நாமும் உலகக் 
காரிைங்களில் காட்டும் அைீை ஈடுபாடு, ஆன்ை காரிைங்கமள ைறக்கடிக்கும் 
வமகைில் னைற்பைாைவாறு பார்த்துக் வகாள்னவாம். 

இன்மறை நற்வெய்ைிைில், இனைசு ெீைர்களிைம், “நீங்கள் உள்ளம் கலங்க 
னவண்ைாம், என் ைீது நம்பிக்மக வகாள்ளுங்கள்” என்று நம்பிக்மக விமைமை 
விமைப்பமைக் காண்கினறாம். இது ெீைர்களுக்கு ைட்டுைல்ல, இவ்வுலக வாழ்வில் 
னபாைாடிக் வகாண்டிருக்கும் நம் அமேவருக்கும் ைான். 

நம்பிக்மக என்பது ைமறந்து னபாோல்  

நம் வாழ்க்மக சுைக்க இைலா சுமைைாகிவிடும். 

நம் சுமைகமளச் சுைக்க இனைசுவின் னைாள்களும், நம்பிக்மக வாழ்வுக்கு அமழத்துச் 
வெல்ல இனைசுவின் கைங்களும் நைக்கு இருக்கும் னபாது, னபாைாட்ைத்ைில் 
வவற்றிக்வகாடினை பிடித்ைிடுனவாம் என்ற நம்பிக்மகனைாடு இப்பலிைில் 
இமணனவாம். 

 

 

 



இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. நானே வாழ்வும் வழியும் என்றவனே எம் இறறவா! 

எம் திரு அறவறை வழிநடத்தும் திரு அறவத் தறைவர்கள், பணிைாளர்கறள 
ஆசீர்வதித்து, ஆன்ம வழிைில் மக்கறள அறழத்துச் சசல்ைவும் உண்றமைாே 
வாழ்வு வாழ்ந்து, நற்சசய்திறை வாழ்வில் பறறசாற்ற வேமருள னவண்டுசமன்று 
இறறவா உம்றம மன்றாடுகினறாம்.  

2. உண்றமைாய் வாழ அறழப்பவனே எம் இறறவா! 

எம் நாட்டின் நிறைறை அறிபவர் நீனே. எம் நாட்றட ஆளும் தறைவர்கள், 
அதிகாரிகள் நாட்டின் நிறைறை அறிந்து, சபாருளாதாே சரிவில் இருந்து நாட்றட 
மீட்கவும், மக்கறள வரிகளால் சுேண்டாமல், அறமதிைாே வாழ்வுக்கு வழி 
அறமக்க நல்ைறிவு தேனவண்டுசமன்று இறறவா உம்றம மன்றாடுகினறாம்.  

3. குணமளிக்கும் ஆண்டவனே எம் இறறவா! 

எம் உைறகனை வருத்தமறடைச் சசய்திருக்கும் சகாடிை னநாைிைிருந்து மக்கறளக் 
காத்தருளும். அன்றாடம் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்றக மேறத பறதக்கச் 
சசய்கின்றது இறறவா. உம்மாைன்றி னவறு எதுவும் இந்னநாைிைிருந்து உைகிறே 
மீட்க முடிைாது என்பறத அறினவாம். எங்கள் மீது இேக்கம் சகாண்டு, இந்த ஒழிக்க 
னவண்டுசமன்று இறறவா உம்றம மன்றாடுகினறாம்.  

4. என்ேிடம் நம்பிக்றக சகாள்ளுங்கள் என்றவனே எம் இறறவா!  

னகாறட சகாதிக்கும் இவ்னவறளைில் னகாறட மறழ சபாழிந்து, சவப்பம் 
குறறைவும், பருவ காை பைிர்கள் நடவு சசய்து, னவளாண்றம சிறக்கவும், சிறு, குறு 
சதாழில்கள், னவறைகள் நறடசபறவும், இைல்பு வாழ்வு திரும்பி சபாருளாதாேம் 
சிறக்கவும், குடும்பங்களில் அறமதி மகிழ்ச்சி சபருகவும் வேம் அருள 
னவண்டுசமன்று இறறவா உம்றம மன்றாடுகினறாம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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