
பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த  ஞாயிறை இறை இரக்கத்தின் ஞாயிைாக 
ககாண்டாட நாம் அறைக்கப்பட்டிருக்கின்ளைாம். இப்புனித திருப்பலியில் பங்ளகற்க 
வந்திருக்கும் உங்கள் அறனவருக்கும் எங்கள் அன்பான வணக்கங்கள். 

இறைஇரக்கத்தின் கவேிப்பாளட இவ்வுலகம் உண்டானது.  

இறைஇரக்கத்தின் கவேிப்பாளட இவ்வுலறக இயங்கச் கெய்கின்ைது.  

இறைஇரக்கத்தின் கவேிப்பாளட நம்றை வாை றவத்து ககாண்டிருக்கின்ைது.  

இறைஇரக்கத்தின் கவேிப்பாளட நம் வாழ்வின் அற்புதங்களும், 
அதிெயங்களும் அரங்ளகைிக் ககாண்டு இருக்கின்ைது.  

இறைஇரக்கத்தின் எல்றலயில்லா கவேிப்பாளட, தம் ஒளர ைகறன 
இவ்வுலகிற்கு ககாடுத்தது.  

இறைஇரக்கத்றதப் கபற்றுக் ககாண்டிருக்கும் நாம், அறத பிைருக்குக் 
ககாடுக்க ளவண்டும். ஆம், நம் இறுதிநாேில் “ெின்னஞ்ெிைியவர்க்கு கெய்தகதல்லாம் 
எனக்ளக கெய்தீர்கள்”, என நம்றை அவரின் வலப்புைம் அைர றவக்கும் ளபற்ைிறன 
நாம் கபை முடியும். இல்றலகயனில், ஏறை இலாெருக்கு இரக்கம் காட்ட ைறுத்த 
கெல்வந்தறனப் ளபால, நாமும் எரிநரகம் கெல்வது உறுதி. இலவெைாகப் 
கபறுகின்ளைாம்: இலவெைாகக் ககாடுப்ளபாம். 

 இன்றைய நற்கெய்தி, நைக்குத் தரும் ெிந்தறன,  

முதலாவதாக, ளதாைாவின் வலுவின்றையில் இறைவனின் வல்லறை 
ெிைந்ளதாங்குகின்ைது. ஆம். ளதாைாவின் ைனம் ெற்ளை தடுைாைினாலும், இறுதியில் 
உயிருள்ே இறைைகறனக் கண்டு ககாண்டதன் வைியாக, இறைைகளன “ைீட்பர், 
கைெியா” என்ை ைறையுண்றைறய நைக்கு ஆைைாக உணர்த்துகின்ைது.  

இரண்டாவதாக, இறைைகன் இவ்வுலகிற்கு வந்தளபாது அறைதி பாடப்பட்டது. 
அவரின் உயிர்ப்பிலும் அறைதி கபாைியப்படுகின்ைது. இன்றைய காலக்கட்டத்தில் 
எங்கும் வன்முறை, ைதகவைி, பயங்கரவாதம், தீவிரவாதம், ளபான்ை பல 
அச்சுறுத்தல்கள் ைாந்தர்கேிறடளய அறைதிறய ெீர்குறலத்துக் ககாண்டிருக்கின்ைது. 
குடும்பம், ெமூகம், நாடு என அவனிகயங்கும் அறைதியற்ை நிறலளய ளைளலாங்கி 
நிற்கின்ைது. உயிர்த்த கிைிஸ்து ககாண்டு வந்த அறைதிறய, அவரின் 
உயிர்மூச்றெயும், ொயறலயும் தாங்கியுள்ே நாம், அந்நிறலறய ைாற்ைி, “அறைதி 
ஏற்படுத்துளவார் ளபறுகபற்ளைார், ஏகனனில் அவர்கள் கடவுேின் ைக்கள் எனப்படுவர்” 
என்ை இறைவார்த்றதக்குரியவர்கோக, அறைதியின் தூதுவர்கோக வாழ்ந்திட, 
அருள் ளவண்டி, இத்கதய்வகீத் திருப்பலியில் இறணளவாம். 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 5:12-16) 

 அன்பர்களே, இன்றைய முதல் வாெகம், கிைிஸ்துவின் திருத்தூதர்கள் 
வைியாக நிகழ்ந்த அருஞ் கெயல்கறேப் பற்ைி எடுத்துறரக்கிைது. திருத்தூதர்கள் 
கெய்த அற்புதங்கோல் ஏராேைான ஆண்களும் கபண்களும் ஆண்டவரில் நம்பிக்றக 
ககாண்டு, இளயசுவின் ெீடர்கோனறத நாம் காண்கிளைாம். திருத்தூதர்கள் ைீது 



ைக்கள் ககாண்ட நம்பிக்றகயால், ளபதுருவின் நிைல் பட்டவர்கள் கூட நலைறடந்த 
நிகழ்வு, நாம் கடவுள் ைீதும் அவரது பணியாேர்கள் ைீதும் எந்த அேவுக்கு நம்பிக்றக 
ககாண்டிருக்கிளைாம் என்பறத ெிந்திக்க அறைக்கிைது. நாமும் ஆண்டவரில் முழு 
நம்பிக்றக ககாண்டவர்கோய் வாழும் வரம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு 
கவனமுடன் கெவிககாடுப்ளபாம். 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 1:9-13,17-19) 

 அன்பர்களே,    இன்றைய இரண்டாம் வாெகம், ைானிட ைகனின் ைாட்ெிறயப் 
பற்ைிய ளயாவானின் ொன்றை எடுத்துறரக்கிைது. கிைிஸ்துவின் ஆட்ெியுரிறையில் 
பங்குகபறும் கபாருட்டு அவரது ளவதறனகேில் பங்கு கபற்ைவராக ளயாவான் 
தன்றன சுட்டிக்காட்டுகிைார். நாமும் கிைிஸ்துளவாடு இறணந்து வாை அறைப்பு 
விடுக்கிைார். எப்கபாழுதும் வாழ்பவரும், ொவின் ைீதும் பாதாேத்தின் ைீதும் 
அதிகாரம் ககாண்டிருப்பவருைான ஆண்டவரில் நம்பிக்றக ககாள்ே நாம் 
அறைக்கப்படுகிளைாம். என்கைன்றும் வாழும் கிைிஸ்து இளயசுவுக்கு ொன்று பகரும் 
வரம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு கவனமுடன் கெவிககாடுப்ளபாம். 

 

இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. “இளதா! உலக முடிவுவறர நான் உங்களோடு இருப்ளபன்” என்ை எம் ஆண்டவளர, 

 நாங்கள் உலக ைாயக்கவர்ச்ெிகேில் ைதிையங்கி, ெிற்ைின்ப நாட்டங்கேில் 
மூழ்கியவர்கோக, உயிருள்ே கதய்வைாக நீர் நற்கருறணயின் வைியாக எங்களோடு 
என்றும் இருக்கின்ைரீ் என்பறத உணராது,, உம்றை விட்டு விலகி நிற்கும் 
ைனநிறலறய ைாற்ைி, உம் இறைப்பிரென்னத்தில் உம்ளைாடிருந்து, உம்றை என்றும் 
எங்கள் உள்ேத்தில் இருத்தி, உம்முடன் என்றும் பயணிப்பவர்கோக வாழும்; 
ைனதிறனத் தந்தருே ளவண்டுகைன்று, எங்கள் ஆண்டவர் இளயசு கிைிஸ்து 
வைியாக, இறைவா உம்றை ைன்ைாடுகின்ளைாம். 

2. “உலககங்கும் கென்று பறடப்பிற்ககல்லாம் நற்கெய்திறய அைிவியுங்கள்” என்ை 
எம் ஆண்டவளர, 

 உயிர்த்த உம்றைப் பற்ைிய நற்கெய்திறய உலககங்கும் கென்று அைிவித்த 
ெீடர்கறேப்ளபால, நாங்களும் உம்றை எல்லாருக்கும் எடுத்துறரக்கவும், 
உலககங்கும் நற்கெய்தி அைிவிக்கும் பணியில் தம்றைளய அர்ப்பணித்திருக்கும் 
ைாந்தர்களுக்கு நல்ல உடல், உள்ே நலன் தந்து, அவர்கள் பணிக்கு எவ்வித 
தறடயும், இறடயூறும் இல்லாது, ஆபத்துக்களும் இல்லாது, நீளர ளகாட்றடயும், 
அரணுைாக அவர்கறேப் பாதுகாத்து, வைிநடத்தியருே ளவண்டுகைன்று, எங்கள் 
ஆண்டவர் இளயசு கிைிஸ்து வைியாக, இறைவா உம்றை ைன்ைாடுகின்ளைாம்.;  

3. “என் அன்பில் நிறலத்திருங்கள்” என்ை எம் ஆண்டவளர, 

 உைவுகறே இைந்தும், உைவுகள் இருந்தும் யாருைற்ைவர்கோக குடும்பம் 
ைற்றும் ெமூகத்தால் ஒதுக்கி, ஓரங்கட்டப்பட்டு வாழும் ைாந்தர்கறே உம் 
ளபரன்பினால் நிரப்பியருளும். அவர்கேின் உள்ேத்தில் உள்ே கவறுறைறய, 
தனிறை உணர்றவ, வாழ்வின் ைீதுள்ே அவநம்பிக்றகறய ைாற்ைியருளும். 
அவர்கள் வாழ்வில் உைதன்றப உணர்ந்து தன்னம்ப்பிக்றக ைற்றும் துணிவுடன், 
தங்கள் வாழ்றவ முன்ளனற்ைப்பாறத ளநாக்கி பயணித்திட, வேைான வாழ்றவப் 



கபற்ைிட வரைருே ளவண்டுகைன்று, எங்கள் ஆண்டவர் இளயசு கிைிஸ்து வைியாக, 
இறைவா உம்றை ைன்ைாடுகின்ளைாம். 

4. “நீதியின்பால் பெி, தாகமுள்ளோர் ளபறுகபற்ளைார், ஏகனனில் அவர்கள் நிறைவு 
கபறுவர்” என்ை எம் ஆண்டவளர, 

 நாங்கள் வாழும் இச்ெமூகத்தில் கபாய்றையும், ளபாலித்தனங்களும், 
ஏைாற்றுதல்களும், அநீதிகளும் அளகாரைாக தாண்டவைாடிக் ககாண்டிருக்கின்ைது. 
இறதக் கண்டும் காணாதவர்கோக, காதிருந்தும் கெவிடர்கோக, ைனைிருந்தும் 
ைரத்துப் ளபானவர்கோக, தன்னலத்துடன் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்ளைாம். நீதியின் 
ளதவனாகிய உம்றை வைிபடும் நாங்கள் இத்தறகய இைிவான ைனநிறலறய 
அகற்ைி, உம்றைப்ளபால், தவற்ைிறனச் சுட்டிக்காட்டி, அநீதிறய எதிர்த்து ளபாராடும், 
கபாதுநல ைனதிறனத் தந்தருே ளவண்டுகைன்று, எங்கள் ஆண்டவர் இளயசு 
கிைிஸ்து வைியாக, இறைவா உம்றை ைன்ைாடுகின்ளைாம். 

5. “நாறேக்காகக் கவறலப்படாதீர்கள், நாறேய கவறலறயப் ளபாக்க நாறே 
வைிபிைக்கும்” என்ை எம் ஆண்டவளர, 

 அடிப்பறட வாழ்வாதாரங்கோன உணவு, உறட, இருப்பிடைின்ைி வாழும் 
ைாந்தர்கள் பல ளகாடியிருக்க, தங்கள் வருங்கால ெந்ததியினருக்கு பல நூறு ளகாடி 
ளெர்த்து றவத்து வாழ்ந்திடும்  ைனிதர்கேின் சுயநலப் ளபாக்கிறன ைாற்ைியருளும். 
தங்கேிடம் உள்ேறத, இல்லாதவர்களுடன் பகிர்ந்து வாழும் ைனதிறனத் 
தந்தருளும். ளபராறெயுடன் ைண்ணகத்திளல அைிந்து ளபாகும் கெல்வம் ளெர்க்காைல், 
விண்ணகத்தில் கெல்வம் ளெர்ப்பவர்கோக, ெிற்ைின்பத்றத விடுத்து, விண்ணக 
ளபரின்பத்றத கண்முன் றவத்து, ைனிதளநயத்துடன், ைனித ைாண்புடன் வாழ்ந்திடும் 
நல்இதயத்றதத் தந்தருே ளவண்டுகைன்று, எங்கள் ஆண்டவர் இளயசு கிைிஸ்து 
வைியாக, இறைவா உம்றை ைன்ைாடுகின்ளைாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

ைறைத்திரு. அைிர்தராெ சுந்தர் ஜா. 
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