
பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பே இவ்வுலக வாழ்வின் அஸ்திவாரம். அதுபவ சீடத்துவத்தின் 
அடடயாளம் என்ேடத முன்னிறுத்தி இன்டைய ோஸ்கா காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு 
திருப்ேலிக் ககாண்டாட்டத்திற்கு நாம் அடைக்கப்ேட்டிருக்கிபைாம். 

அன்பு என்னும் மூன்று எழுத்தினுள் அடங்கியுள்ள அற்புதத்டத அைிந்து 
உணர்ந்து ககாண்டிருக்கும் நாம், அடதப் ேிைபராடு ேகிர்ந்து 
ககாண்டிருக்கின்பைாமா? என்ேடத சற்று மனதில் பயாசிப்போம். 

அன்பு ேல்பவறு ேரிமாணங்கடளக் ககாண்டது. அன்பு, நட்பு, இரக்கம், காதல் 
என ேல வைிகளில் அன்பு கவளிப்ேடுகின்ைது. நாம் காட்டும் அன்ேிலிருந்து 
இடைவன் நம் மீது காட்டும் அன்பு முற்ைிலும் மாறுேட்டது. இடைவன் கோைியும் 
அன்பு தன்னலமற்ை அன்பு, உயிடரபய ககாடுத்த அன்பு. அத்தடகய அன்டே நாமும் 
உள்ளத்தில் ஏற்றுபவாம். 

இன்டைய முதல் வாசகத்தில் ேவுலும், ேர்னோவும் நற்கசய்திடய 
ேடைசாற்றும் போது ஏற்ேடும் கநருக்கடிகள் நமது நம்ேிக்டகடய அதிகப்ேடுத்த 
பவண்டும் என்று எடுத்துடரக்கின்ைனர். தங்கடள முன்னிடலப்ேடுத்தாமல் 
இடைவடன பமன்டமப்ேடுத்தி தங்கடள அர்ப்ேணிக்கிைார்கள். 

இன்டைய நற்கசய்தி வாசகத்தில், இபயசு “ஒருவர் மற்ைவரிடம் அன்பு 
கசலுத்துங்கள்” என்று மண்ணக வாழ்வுக்கும் விண்ணக வாழ்வுக்கும் அவசியமான, 
ஆைமான கட்டடளடய போதிக்கின்ைார். ‘அன்பு கசலுத்துங்கள்’ என்று மட்டும் 
அல்ல, ‘நான் உங்களுக்கு அன்பு கசலுத்தியது போல’ என்கின்ைார். எனபவ இடை 
அன்டே நம் உள்ளத்தில் உணர்ந்து, உதிரத்தில் கவளிப்ேடுத்துபவாம். 

அன்பு சிறுத்தால் தவறுகள்  

கேரியனவாக பதான்றும்  

அன்பு பவரூன்ைிய இடத்தில்  

ேிளவுகளின் பவர் அறுக்கப்ேடுகின்ைது. 

எனபவ அன்ேினால் கட்டப்ேட்ட உலகத்டத உருவாக்குபவாம் என்று 
நம்ேிக்டகபயாடு இப்ேலியில் இடணபவாம். 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. பவுலையும் பர்னபாலையும் நற்செய்திலை அறிைிக்கும் கருைிைாக 
பைன்படுத்திைைரே! 

எம் திரு அலைலை ைழிநடத்தும் திருத்தந்லத, ஆைர்கள், குருக்கள் தங்கள் 
நற்செய்திப் பணிைில் அன்லப முதன்லைைாக்கி நற்செய்திலை அறிைிக்கவும் 
சநருக்கடிகள், ரபாோட்ட ரநேங்களில் நம்பிக்லகரைாடு இலறைலன அறிைிக்கும் 
ைேம் ரைண்டும் என ஆண்டைலே ைன்றாடுரைாைாக. 



2. புதிை ைிண்ணகத்லதயும் புதிை ைண்ணகத்லதயும் கண்ரடன் என ரைாைான் 
கூறிைது ரபாை எம் தாய்த் திருநாட்டில் நலடசபறும் ரதர்தைில் உைதருள் சபற்ற 
தலைைர்கள் ரதர்ந்சதடுக்கப்படவும், பலழை கஷ்டம், கண்ணரீ், ைறுலை, துைேம், 
ஊழல், சுைநைம் ரபான்றைற்லற கலளந்து, எம் நாட்லட புதிைதாக்கி ைக்களாகிை 
நாங்கள் புதிை ைிண்ணகத்லதயும் ைண்ணகத்லதயும் காண ைேம் ரைண்டும் என 
ஆண்டைலே ைன்றாடுரைாைாக. 

3. நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்திைது ரபாை நீங்களும் ஒருைர் ைற்றைரிடம் அன்பு 
செலுத்துங்கள் என்றைரே! 

எங்கள் குடும்பங்களில் அன்லப அடித்தளைாக்கி உறவுகள் கட்டப்படவும், குற்றம், 
குலறகலள ைறந்து ரநெிக்கவும், அன்பிற்கு ஏங்கும் ைக்கள் தனிலைைில் ைாடுரைார், 
குடும்பங்கலள இழந்ரதார், எளிரைார், ைறிரைார் அலனைலேயும் அன்பு செய்ை 
ைேம் ரைண்டும் என ஆண்டைலே ைன்றாடுரைாைாக. 

4. உைிர்ப்பின் ஒளிைில் எம்லை நிேப்புபைரே! 

எம் பகுதிைில் ரகாலட சைப்பம் குலறந்து தக்க ைலழ சபாழிந்து, ைிைொைம் 
ெிறப்பலடைவும், குடும்ப அலைதி, ெந்ரதாஷம், சபாருளாதாேம் உைேவும், 
ைாணைர்கள் ெரிைான உைர் படிப்லபத் ரதர்ந்சதடுக்கவும், ரைலைைாய்ப்பு, 
திருைணம், குழந்லத ைேம் ரைண்டி ைன்றாடுரைார் உைதருளால் 
சபற்றுக்சகாள்ளவும் ரைண்டும் என ஆண்டைலே ைன்றாடுரைாைாக. 

 

நன்ைி: ஆசிரிறய. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

ைலறத்திரு. அைிர்தோெ சுந்தர் ஜா. 
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