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திருப்பலி முன்னுரை 

“அன்பில் நிலைத்திருங்கள்” என்று நம்லை அன்பபோடு அலைக்கிறது 
இன்லறய போஸ்கோ கோைம் 6ஆம் ஞோயிறு. அன்புதோன் இலறவன் இவ்வுைலக 
ைீட்க பதர்ந்ததடுத்த போலத. எல்லைகலைக் கடந்து சமூக ஏற்றத்தோழ்வுகலை 
கடந்து, சோதி, ைத, இன பவற்றுலைகலைக் கடந்து, தன் ஒபே ைகலன 
இவ்வுைகிலன ைீட்க பைியோக்கிய தந்லதயின் அன்பு ஈடற்றது. உயிலேயும் 
தகோடுக்கத் துணிந்த லைந்தனின் அன்பு உன்னதைோனது. 

 கடவுைின் அன்பு உண்லையோனது. இன்லறய முதல் வோசகத்தில் கடவுள் 
ஆள்போர்த்து தசயல்படுவதில்லை என்பலத உணர்த்த தகோர்பனைியுலவ பபதுரு 
அலைக்கிறோர். எல்ைோ இனத்தவரிலும் தூய ஆவிலயப் தபோைிகிறோர். அவரின் 
பிள்லைகைோகிய நோமும் பவற்றுலை ைறந்து, அன்பினோல் ைட்டுபை 
பிலணக்கப்படுபவோம். அன்பு ஆட்சி தசய்யும் இடத்தில் தீலைகள் பவரூன்ற 
ைறுக்கிறது. அபத அன்பு சிறுத்தோல் தவறுகள் தபரியனவோகத் பதோன்றுகிறது. 

 இன்லறய இேண்டோம் வோசகத்தில் அன்பில்ைோபதோர் கடவுலை 
அறிந்துதகோள்ைவில்லை; ஏதனனில் கடவுள் அன்போய் இருக்கிறோர் என்கிறோர் 
தூய பயோவோன். நைக்கோக உயிலேபய லகயைித்து, நம்ைீது தகோண்டுள்ை 
அன்லப இலறவன் தவைிப்படுத்துகிறோர். நோம் இலறவனுக்கோக உயிலேக் 
தகோடுக்க பவண்டோம். நம்ைோல் உலடந்த உள்ைங்களுக்கு ைருந்தோபவோம். 
கண்முன் நிற்பவர்கைில் இலறவலனக் கோண்பபோம். அன்தபன்னும் 
பிலணப்போல் அலனவலேயும் இலணப்பபோம். 

 இன்லறய நற்தசய்தி வோசகத்தில், தம் நண்பர்களுக்கோக உயிலேக் 
தகோடுப்பலத விட சிறந்த அன்பு யோரிடமும் இல்லை என்று நைக்கோக உயிலேக் 
தகோடுத்து நம்லை நண்பர்கைோக்குகிறோர் இபயசு கிறிஸ்து. 

 கண்ணலீேத் துலடப்பலத விட கண்ணரீ் வேோைல் தடுப்பபத சிறந்த நட்பு. 
உணவின் ருசிலய உப்பு அதிகரிப்பது பபோை வோழ்வின் ைகிழ்ச்சிலய நட்பு 
அதிகரிக்கிறது. 

 இத்தலகய உண்லையோன அன்லபயும், நட்லபயும் நம்லை ஆசீர்வதித்து, 
துன்பங்கைில் பதோள்தகோடுத்து, கேம் பிடித்து வைி நடத்தும் இலறவனில் 



உணர்ந்து தகோள்பவோம். நோம் தபற்றுக் தகோண்ட அன்லப நம்லை சுற்றி 
இருப்பவர்கபைோடு பகிர்ந்து தகோள்பவோம். அன்பின் சோட்சிகைோக வோழ்பவோம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. “நோன்தோன் உங்கலைத் பதர்ந்து தகோண்படன்” என்று இத்திரு அலவலய 
வைிநடத்த நீர் பதர்ந்து தகோண்ட திரு அலவப் பணியோைர்கள் உம்லைப் பபோல் 
அலனவலேயும் அன்போல் நிேப்பி, தூய ஆவியின் வல்ைலையோல் தசயல்பட்டு 
இலறயோட்சிலய இம்ைண்ணில் நிலை நிறுத்தும் வேைருை பவண்டும் என 
ஆண்டவலே ைன்றோடுபவோைோக. 

2. “கடவுள் ஆள்போர்த்து தசயல்படுவதில்லை” என உணர்த்தியவபே எம் 
இலறவோ! 

 எங்கள் பகுதியில் சோதி, ைத, இன, தபோருைோதோே பவறுபோடுகைோல் எழும் 
பிேச்சிலனகலையும், அவற்றோல் பிரிந்து கிடக்கும் சபகோதே சபகோதரிகலையும் 
உைது அன்போல் ஒன்றிலணத்திட பவண்டும் என ஆண்டவலே 
ைன்றோடுபவோைோக. 

3. “உங்கலை நோன் நண்பர்கள் என்பறன்” என அலைத்தவபே எம் இலறவோ! 

 உம்லைப் பபோை நோங்களும் குற்றம் கலைந்து, பலகலை ைறந்து, 
உண்லையோன அன்புடன் உைக்கு உகந்தவர்கைோக வோை வேம் பவண்டும் என 
ஆண்டவலே ைன்றோடுபவோைோக. 

4. “நீங்கள் என் தபயேோல் தந்லதயிடம் பகட்பலததயல்ைோம் அவர் உங்களுக்கு 
தகோடுப்போர்” என எம்லை ஆசீர்வதிப்பவபே எம் இலறவோ! 

 எங்கள் பகுதிவோை ைக்கலை ஆசீர்வதியும். எங்களுக்கு தக்க கோைத்தில் 
பதலவயோன ைலை தபோைிந்து, விவசோயம் சிறப்பலடயவும், குடும்ப அலைதி, 
சந்பதோஷம், தபோருைோதோேம் உயேவும், அேசுப் தபோதுத்பதர்வு எழுதியுள்ை 
ைோணவர்கள் அதிக ைதிப்தபண்கள் தபற்று தவற்றி தபறவும், பவலைவோய்ப்பு, 
திருைணம், குைந்லத வேம் பவண்டி ைன்றோடுபவோர் உைதருைோல் 
தபற்றுக்தகோள்ைவும் பவண்டும் என ஆண்டவலே ைன்றோடுபவோைோக. 

 



நன்றி: ஆசிரிரை. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாைன்ஸ், பாவூர்சத்திைம்.  
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