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திருப்பலி முன்னுரை 

உயிர்ப்பு காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறு பலிக் ககாண்டாட்டத்திற்கு 
வந்துள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடனே வாழ்த்தி வைனவற்கின்னறாம். 

விண்னேற்பு கபருவிழாவிற்கு ஆயத்தமாகும் நாட்கள் இந்த நாட்கள். 

 நண்பர்களாக இருந்து கதாடர்ந்து திருஅரவரய முன்கேடுத்துச் கெல்ல 
அறிவுறுத்தப்படுவரதப் பார்க்கின்னறாம். மிகப் கபரியவைாக இருப்பவர், 
எல்லாம் வல்லவைாக இருப்பவர், தன்ரே நம் நிரலக்கு தாழ்த்தி, நம்ரம 
தன்நிரலக்கு உயர்த்திக் ககாள்ள முன்வருபவர். நம்ரம நண்பர்களாக ஏற்று, 
உயர்வு தாழ்வு இல்ல நிரலரய உருவாக்குகின்றார். 

 இதரே உேர்ந்து தான் தன் வாழ்வின் அனுபவத்தில் இருந்து னபதுரு 
அற்புதமாக எடுத்துச் கொல்லுகின்றார், இரறமகன் ஆள்பார்த்து 
கெயல்படாதவர் என்பதரே உேர்ந்திருக்கின்னறன் என்று. 

 இத்தரகய வாழ்னவ இன்று திருஅரவக்குத் னதரவ. யார் உயர்ந்தவர், 
யார் முன்னுரிரம கபற்றவர், யார் நிரறவு கபற்றவர் என்ற னபதமின்றி ஆயர் 
முதல் இரறமக்கள் ெமூகம் வரை எல்லாரும் நல்ல நண்பர்களாக இருந்து 
திருஅரவரய முன்கேடுத்து கெல்லுதல் காலத்தின் கட்டாபயம். இதரே 
ஆயர்கபருமக்கனள வழிநடத்திட னவண்டும் என்றும், மந்ரதரய னெர்ந்த நாம் 
முழுரமயாே ஒத்துரழப்னபாடு இரயந்து கென்றிடவும் வைம் னவண்டி 
பலியினல பங்னகற்னபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரை: திருத்தூதர் பணிகள் 10:25-26,34-35,44-48 

அன்பர்கனள, இன்ரறய முதல் வாெகம், ககார்னேலியுவுக்கு னபதுரு 
திருமுழுக்கு வழங்கிய நிகழ் விரே எடுத்துரைக்கிறது. யூதர்கள் மட்டுனம 
கடவுளின் அன்புக்கு உரியவர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் ஆகும் தகுதிகபற்றவர்கள் 
என்று எண்ேப்பட்டச் சூழ்நிரலயில், யூதைல்லாத பிற இேத்தவர்மீதும் தூய 
ஆவி இறங்கி வந்தரதக் காண்கினறாம். இனயசுவின்மீது நம்பிக்ரக ககாண்டு, 



அவைது அருள் வைங்கரளப் கபற்று மகிழும் வைம் னவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு 
கவேமுடன் கெவிககாடுப்னபாம். 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை:  1 ய ாவான் 4:7-10 

அன்பர்கனள, இன்ரறய இைண்டாம் வாெகம், கடவுளிடம் இருந்து வரும் 
அன்ரப பிறனைாடு பகிர்ந்து வாழ நமக்கு அரழப்பு விடுக்கிறது. நாம் வாழ்வு 
கபறும் கபாருட்டு, தம் ஒனை மகரே உலகிற்கு அனுப்பிய கடவுளின் 
கெயலினலனய அன்பின் தன்ரம விளங்குகிறது என்று திருத்தூதர் னயாவான் 
எடுத்துரைக்கிறார். இரறவேிடமும் பிறரிடமும் நாம் கெலுத்தும் அன்பால், 
பாவங்கரள கவல்லும் வைம் னவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு கவேமுடன் கெவி 
ககாடுப்னபாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரடக் யகட்டருளும். 

 

 நண்பைாே நல்லவனை!  திருஅரவ அன்பர்கரள ஆெீர்வதித்து 
உம்முரடய அன்பிரே கவளிப்படுத்தும் கருவிகளாக வாழ அருள்தை 
இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்னறாம். 

 நண்பைாே நல்லவனை! நாட்டு தரலவர்கள் மக்களின் நலன்களில் 
அக்கரையுள்ளவர்களாக இருந்து கெயலாற்ற அருள்தை இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்னறாம். 

 நண்பைாே நல்லவனை! னதர்வு எழுதி னதர்ச்ெி கபற்றவர்கள் உம்முரடய 
திருவுளம் அறிந்தவர்களாக தங்களது எதிர்கால வாழ்ரவ னதர்வு கெய்ய 
ஆவியின் அருள்தை இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்னறாம். 

 நண்பைாே நல்லவனை!  பலியினல பங்னகற்கும் நாங்கள் நல்ல 
நண்பர்களாக இருந்து உம்முரடய இரறயாட்ெிரய கட்டிகயழுப்ப அருள்தை 
இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்னறாம். 



 நண்பைாே நல்லவனை! பாகுபாடுகள் னவறுபாடுகரள கரளந்து 
ஆள்பார்த்து கெயல்படாமல் எல்லாரிலும் உம் ொயல் கண்டு உறவாட அருள்தை 
இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்னறாம். 
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