
பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

பிரியமானவர்களே! பாஸ்கா  காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறு 
ககாண்டாட்டத்திற்கு வந்துள்ே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வைளவற்கின்ள ாம். 

‘அன்பு’ இதுளவ இந்த நாேின் ரமயக் காருத்தாக அரமந்துள்ேது. அன்பு 
கெய்யுங்கள் என்  ஒளை கட்டரேரய தருகின் ார். 

ளபதுருவிடம், “நீ என்ரன அன்பு கெய்கின் ாயா?” என்று ளகட்ட ிந்தவர், “என் 
ஆடுகரே கண்காணி” என்  கபாறுப்ரபக் ககாடுக்கின் ார். அன்பு கெய்வது 
கபாறுப்ளபாடு கூடிய ஒரு பணி வாழ்வு. 

நல்லாயன் வாைத்தில் ஆயன், வாயில் நாளன என்று கொல்லி, என் 
மந்ரதரய ளெர்ந்த ஆடுகரே மட்டுமல்ல, என் ககாட்டிரலச் ளெைாத ஆடுகரேயும் 
பாதுகாப்ளபன், பைாமரிப்ளபன் என்கின் ார். 

இன்று அன்பு ெகலத்ரதயும் புதியன ஆக்கும் என்று கற்றுத் தருகின் ார். 
அன்பிளல அச்ெத்துக்கு இடமில்ரல. அன்பு ெகல பாவங்கரேயும் கபாறுத்துக் 
ககாள்ளும். இதனால் பரையன கரேயப் கபற்று, எல்லாம் புதிதாய் மாறும் என்று 
கொல்லித் தருகின் ார். 

அன்பு வல்லரம ககாண்டது. அன்பு ஆற் ல் ககாண்டது. அன்பு அருள் 
நிர ந்தது. அன்ரபளய ஆரடயாக ககாள்ளவாம். 

ஊடகங்கள் ககாச்ரெயாக்கிய அன்ரப, பலியினால் பரிசுத்தமாக்கி, 
அதரனளய பகிர்ளவாம். இதுளவ இன்ர ய காலத்தின் கட்டாயமாக உள்ேது. 

அன்பு குர வுபடுவதாளலளய, ககாரலயும், ககாள்ரேயும், ஊைலும், 
லஞ்ெமும், கதாட்டில் குைந்ரதத் திட்டமும், முதிளயார் இல்லங்களும் கபருகி, 
ெமூகத்ரத ெீர்ளகட்டிற்கு தள்ேி, நம்ரம ஆளைாக்கியம் இல்லாத ெமூக வாழ்வுக்கு 
தள்ேி வரதக்கின் து. 

காலத்ளதாடு உணர்ந்து, அன்ரபளய, உண்ரம அன்ரபளய விரதப்ளபாம். 
வேரும் தரலமுர யினைாவது புதிய மண்ணகத்ரத காணட்டும். அப்கபாழுது நாம் 
புதிய விண்ணகத்ரத காண்ளபாம் என்பதுளவ உறுதி. 

என் அன்ரப உங்கள் யாவருக்கும் உறுதி கெய்து, பலியிளல பக்தியுடளன 
பங்ளகற்க அரைக்கின்றேன். 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 14: 21-27) 

 அன்புக்குரிளயாளை, இன்ர ய முதல் வாெகம், பவுலும் பர்னபாவும் 
திருச்ெரபயின் மக்கரே விசுவாெத்தில் உறுதிபடுத்திய நிகழ்ரவ நமக்கு தருகி து. 
லிஸ்திைா, இக்ளகானியா, அந்திளயாக்கியா என பல்ளவறு இடங்கேில் வாழ்ந்த 
கி ிஸ்தவர்கரே ெந்தித்து, திருத்தூதர்கள் தங்கள் ளமய்ப்புப் பணிரய ஆற்றுவரத 
இங்கு காண்கிள ாம். பல ளவதரனகள் வைியாகளவ இர யாட்ெிக்கு நாம் உட்பட 
முடியும் என்  அ ிவுரை நமக்கு வைங்கப்படுகி து. அருள் வைங்கும் கடவுேின் 
பணிக்ககன்று ளதர்வு கெய்யப்பட்டுள்ே நாம், அந்த பணிரய ெி ப்பாக நிர ளவற்  
வைம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு கவனமுடன் கெவிமடுப்ளபாம். 

 



இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 21: 1-5) 

 அன்புக்குரிளயாளை, இன்ர ய இைண்டாம் வாெகம், புதிய விண்ணகத்ரதயும் 
புதிய மண்ணகத்ரதயும் பற் ி ளபசுகி து. மனிதர் நடுளவ உள்ே உர விடத்தில் 
கடவுள் குடியிருப்பார் என்  வாக்குறுதி நமக்கு வைங்கப்படுகி து. நம் கண்ணரீ் 
அரனத்ரதயும் துரடக்கும் கடவுேின் மக்கோக வாை நாம் 
அரைக்கப்பட்டிருக்கிள ாம். ொவு, துயைம், அழுரக இல்லாத புதிய வாழ்ரவ 
வைங்க வல்லவைாம் கடவுேில் உறுதியான நம்பிக்ரக ககாண்டவர்கோய் வாழும் 
வைம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு கவனமுடன் கெவிமடுப்ளபாம். 

இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. அன்பானவளை எம் இர வா!  

திருஅரவரய ஆெீர்வதியும். கபாறுப்பாேர்கள் அதிகாைத்ரத அல்ல, 
அன்ரபளய தங்கேது வாழ்வில் ஆயுதமாக ககாண்டு, அவனி ெி க்க தங்கரே 
அர்ப்பணித்து பணியாற் ிட அருள்தை இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்ள ாம். 

2. அன்பானவளை எம் இர வா!  

மாநில ளதர்தலுக்காக ஆயத்தமாகும் மாநிலத்ரத ொர்ந்தவர்கள், 
பணத்திற்கும், கபாருளுக்கும், தனிமனித துதிக்கும், இலவெங்களுக்கும் 
அடிரமயாகிப் ளபாகாமல், தன்மானத்ளதாடு தங்கேது உரிரமரய பயன்படுத்தி, 
கடரமரய கபாறுப்புடளன ஆற் ிட அருள்தை இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்ள ாம். 

3. அன்பானவளை எம் இர வா!  

இந்த நாட்கேில் குடும்பங்கேில் நடந்ளதறும் மங்கேகாைமான காரியங்கரே 
ஆெீர்வதித்து, உம்முரடய பிைென்னத்ரத தந்து ஓற்றுரமயுடனும், உண்ரம 
அன்புடனும், எல்லாம் இனிதாக இருந்திட அருள்தை இர வா உம்ரம 
மன் ாடுகின்ள ாம். 

4. அன்பானவளை எம் இர வா!  

அன்பின் குர வுபாட்டினால் ெமூகத்தில் பு ந்தள்ேப்பட்டுள்ே, குைந்ரதகள், 
ரகவிடப்பட்ளடார், ஆதைவற்ள ார், ளநாயாேிகள், முதியவர்கள், இவர்களுக்கு 
உம்முரடய அன்ரப பகிர்ந்து ககாடுத்து, உம்முரடய ெீடர்கள் என்பதரன நாங்கள் 
உணர்ந்து ககாள்ே, ொன்று பகை, அருள்தை இர வா உம்ரம மன் ாடுகின்ள ாம். 

5. அன்பானவளை எம் இர வா!  

விடுமுர  காலங்கேில் பயணிப்ளபாருக்கு பாதுகாப்பும், கவயிலின் 
ககாடுரம பாதிப்ரப தைாதவாறும், நடக்க இருக்கும் விடுமுர  ளவதாகம பள்ேிகள் 
நிர ந்த பலரன தைவும், உண்ரமயிளலளய விடுமுர  நிர ந்த மகிழ்ச்ெிரயயும், 
மனநிர ரவயும் எம் குைந்ரதகளுக்கு தைவும், அருள்தை இர வா உம்ரம 
மன் ாடுகின்ள ாம். 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மர த்திரு. அமிர்தைாெ சுந்தர் ஜா. 
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