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திருப்பலி முன்னுரை 

“உங்களைத் திக்கற்றவர்கைாக விடமாட்டடன்” என்று நமக்ககாரு 
துளையாைளைத் தந்து ஆசீர்வதிக்கும் இளற அன்ளை அனுைவிக்க, இன்ளறய 
ைாஸ்கா காலம் ஆறாம் ஞாயிறு திருப்ைலிக் ககாண்டாட்டத்திற்கு 
அளைக்கப்ைட்டிருக்கின்டறாம். 

 தூய ஆவியாளை நம்மிளடடய தந்திருக்கும் இளறவன், 
தூய்ளமயானவர்கைாய், அவர்தம் கட்டளைகளை களடப்ைிடிப்ைவர்கைாய் வாைடவ 
எதிர்ைார்க்கிறார்.  

கண்ைால் காை இயலாதவர் 

 இதயத்தால் எண்ை முடிந்தவர். 

நாம் மற்றவர்கள் டைாலன்றி, அறிய முடியவில்ளலடய என கூறாமல், 
அனுைவித்து அறிடவாம். 

இன்ளறய முதல் வாசகத்தில், டைதுருவும், டயாவானும் சமாரியர்கள் மீது 
ளக ளவத்து, தூய ஆவிளயப் கைற்றுக் ககாள்ைச் கசய்கிறார்கள். கடவுைின் 
வார்த்ளதளய அறிந்ததால், அவற்றிற்குப் ைைிந்து நடந்ததால் தான் தூய ஆவியார் 
அவர்களுக்குள் நிளலப்ைடுகிறார். நாமும் கடவுைின் வார்த்ளதகளை வாழ்வில் 
கசயல்ைடுத்துடவாம். தூய ஆவியாளைத் துளையாக்கிக் ககாள்டவாம். 

இன்ளறய நற்கசய்தி வாசகத்தில், உண்ளமளய கவைிப்ைடுத்தும் தூய 
ஆவிளய, இடயசு கிறிஸ்து திருத்தூதர்களுக்கு வைங்குவளதக் காண்கிடறாம். 

நாம் நமது தந்ளதயாக இளறவன்மீது அன்பு ககாண்டிருந்தால், அவைது 
கட்டளைகளைக் களடப்ைிடிக்க டவண்டும். 

அன்பு, கைாறுளம, தாழ்ச்சி முதலிய தூய ஆவியின் கனிகள் நமக்குள் 
இருந்தால், அவைது கட்டளைகளைக் களடப்ைிடிப்ைது எைிது. தூய ஆவியாரின் 
துளை டவண்டி, தூய உள்ைத்டதாடு இப்ைலியில் மன்றாடுடவாம். துளையாைளைப் 
கைற்றுக் ககாள்டவாம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. தூய ஆவியயப் பெற்றுக் ப ொள்ள அயைப்ெவரே எம் இயைவொ! 

திரு அயவயய வைிநடத்த நீர் ரதர்ந்து ப ொண்ட திரு அயவத் தயைவர் ள், 
ெணியொளர் ள் தூய ஆவியொல் நிேப்ெப்ெட்டு, தூய ஆவியொரின் துயணரயொடு, இயை 
மக் யள இயைப்ெொயதயில் வைிநடத்தவும், தூய ஆவியின்  னி யளப் பெற்று, 
மக் யள வைிநடத்த வேமருள ரவண்டுபமன்று இயைவொ உம்யம மன்ைொடு ிரைொம்.  



2. உங் யளத் திக் ற்ைவர் ளொ  விடமொட்ரடன் என்ைவரே எம் இயைவொ! 

எம் நொட்டின் நியையயக்  ண்ெொரும் இயைவொ. நொட்டின் அடிப்ெயடத் ரதயவ ள் 
உணவு, சு ொதொேம், பெொருளொதொேம் என அயனத்து வளங் ளும் குயைந்து, மக் ள் 
இன்னலுறுவயத மொற்றும் வல்ையம உம்மிடரம உண்டு என்று விசுவசிக்கும் 
நொங் ள் நல்ை மொற்ைத்யத அனுெவிக்  வேமருள ரவண்டுபமன்று இயைவொ 
உம்யம மன்ைொடு ிரைொம்.  

3. உண்யமயய பவளிப்ெடுத்தும் தூய ஆவியய அைிந்து ப ொள்ளச் பசய்ெவரே எம் 
இயைவொ! 

உை க்  ொரியங் ளுக் ொ  ெயணிக்கும் ரவயள ளில், உண்யமயின் ெொயதயில் 
வைிநடக் வும், அதற் ொன ரெொேொட்டங் யளயும் சவொல் யளயும் தூய ஆவியின் 
துயணயுடன் எதிர்ப ொண்டு, சமூ  மொற்ைத்திற்குப் ெொயத அயமக்  வேமருள 
ரவண்டுபமன்று இயைவொ உம்யம மன்ைொடு ிரைொம்.  

4. அன்ெின் பதய்வரம எம் இயைவொ!  

ர ொயட மயை பெொைிந்து, பவப்ெம் ரவளொண்யம சிைப்ெயடயவும், ரநொய் பதொற்று 
குயைந்து, இயல்பு வொழ்வுக்கு மீண்டு வேவும், மொணவர் ளின் எதிர் ொைம் 
சிைப்ெயடயவும், குடும்ெங் ளில் அயமதி ம ிழ்ச்சி பெரு வும், ரவயைவொய்ப்பு, 
திருமணம், குைந்யத வேம் ரவண்டுரவொர் உமதருளொல் பெற்று ம ிைவும் வேம் 
அருள ரவண்டுபமன்று இயைவொ உம்யம மன்ைொடு ிரைொம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மயைத்திரு. அமிர்தேொச சுந்தர் ஜொ. 

info.arulvakku@gmail.com; + 91 843 802 1938; www.arulvakku.com 


