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திருப்பலி முன்னுரை 

பாஸ்கா காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறு பலிக் ககாண்டாட்டத்திற்கு வந்துள்ள 
உங்கள் யாவரையும் மனதாை வாழ்த்தி வைவவற்கின்வ ாம். 

இரைதல் என்கின்  சிந்தரனவயாட இன்ர ய நாளின் வார்த்ரத வழிபாடு 
நம்ரம அரழக்கின் து. 

தனி மைம் வதாப்பாகாது. தனி மனிதன் வாழ்வு கப  முடியாது. தனிரமயாய் 
இருப்பத நல்லது அல்ல என்று கண்டு மனிதன் இரைய கபண்ரைப் பரடத்து, 
இரைந்து சந்ததிரய கபருக்கவும், இன்பவனத்தில் இன்புற் ிருக்கவும் கசய்தார். 

கைங்கள் இைiயும் வபாது மனிதன் வலுப் கபறுகின் ான். கைங்கள் இரைந்து 
கசயலாற்றும் வபாது, இயலாததும், இலகுவாகின் து. இரைந்திருப்பதுவவ 
இன்பமானது. 

இரைந்திருந்து உ வவாடு இருக்கும், உள்ளங்கள் மத்தியில், கதய்வம் தரிசனம் 
என கவிஞன் பாடினான். 

இரைந்திருந்து கசயலாற் வவ, தம்வமாடு திருத்தூதர்கரள அரழத்துக் 
ககாண்டார். 

பலி ஒப்புக் ககாடுக்க இரைந்து வந்துள்ள நம் மத்தியில் இர வன் 
இருக்கின் ார் என்  உைர்வவாடு, பலி ஒப்புக்ககாடுத்து பயன் கபறுவவாம். பலன் 
ககாடுப்வபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரை: திருத்தூதர்பைிகள் 9:26-31 

இனிவயாவை, இன்ர ய முதல் வாசகம், கி ிஸ்தவர்கரள துன்புறுத்தி வந்த 
சவுல், இவயசுவவாடு இரைந்தது பற் ிய கசய்திரய நமக்கு தருகி து. எருசவலம் 
கி ிஸ்தவர்கள் சவுரல ஏற்க மறுத்தவபாது, பர்னபா அவருக்கு துரை நிற்கி ார். 
இவயசுவில் இரைந்து பலன் தந்த பவுரலப் வபால, நாமும் நற்கசய்தியின் 
தூதுவர்களாக வாழும் வைம் வவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு கவனமுடன் 
கசவிமடுப்வபாம். 

 

 



இரண்டாம் வாசக முன்னுரர: 1  யயாவான் 3:18-24 
 

இனியயாயர, இன்ரைய இரண்டாம் வாசகம், நமது அன்ரப சசயலில் 
சவளிப்படுத்த அரைப்பு விடுக்கிைது. குற்ைமற்ைவர்களாய் வாழும்யபாது, நாம் 
கடவுளின் திருமுன் உறுதியான நம்பிக்ரகயுடன் நிற்க முடியும் என்று திருத்தூதர் 
யயாவான் எடுத்துரரக்கிைார். இயயசு கிைிஸ்துவில் நம்பிக்ரக சகாண்டவர்களாய், 
மற்ைவர்கரள அன்புசசய்து வாழும் வரம் யவண்டி இந்த 
வாசகத்திற்கு கவனமுடன் சசவிமடுப்யபாம். 
 

மன் ாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இர வா, எங்கள் மன் ாட்ரடக் வகட்டருளும். 

 

 திைாட்ரச ககாடியானவவை எம் இர வா! திருஅரவ மிகுந்த பலன் தந்து, 
தரித்து கழித்து விடாமல், இரைத்து, அைவரைத்து முன்கனடுத்து கசல்ல, அருள்தை 
இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்வ ாம். 

 திைாட்ரச ககாடியானவவை எம் இர வா! பல வண்ைங்கள் இரைந்து 
வானவில்லாவது வபால, பல மத இன கமாழி மக்கள் உள்ள பாைதம் இரைந்து 
முன்வன ,  அரனவரும் ஒன்றுபட, அருள்தை இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்வ ாம். 

 திைாட்ரச ககாடியானவவை எம் இர வா! பலியிவல பங்வகற்கும் நாங்கள் 
பிரிவிரனயின் சக்தியாகாமல், ஒற்றுரமயின், ஒருங்கிரைப்பின் உண்ரம 
ஊழியைாகிட, அருள்தை இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்வ ாம். 

 திைாட்ரச ககாடியானவவை எம் இர வா! உம்மிவல, உம்முரடய 
சந்நிதானத்தில் இரைந்திருப்பது இன்பமானது என்பதரன உைர்ந்து வாழ, அருள்தை 
இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்வ ாம். 

 திைாட்ரச ககாடியானவவை எம் இர வா! பிரிந்திருந்து நிற்கும் யாவரும், 
உம்முரடய அன்பினால் ஆட்ககாள்ளப்பட்டு, ஒன் ிரைந்திருப்பதின் கால 
அவசைத்ரத உைர்ந்து, வசர்ந்திருந்து, சாட்சியாகிட, அருள்தை இர வா உம்ரம 
மன் ாடுகின்வ ாம். 
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