
பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே! உயிர்த்த ஆண்டவர் இளயசுவின் 
நாமத்தில் வாழ்த்துகள். இளயசு உயிர்த்த பின் முதன்முதலாக தம் சீடர்கள் முன் 
ளதான்றி, “உங்களுக்கு அமமதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்துகிறார். அமமதி என்ற 
ஒற்மறச் சசால்லுக்காக அகிலளம ஏங்கித் தவிக்கிறது. அந்த அமமதி நிமறவாகக் 
கிமடப்பது நமது ஆண்டவரிடம் மட்டுளம.  

உயிர்த்த ஆண்டவறைக் கண்ட சீடர்கள், மகிழ்ச்சியில் திமேத்திருந்த 
ளவமேயில் ஆண்டவமைப் பார்க்காத ளதாமா தன் ஜயத்மத சவளிப்படுத்துகிறார். 
ஐயத்திமை சவேிப்படுத்தும் ளபாது சதேிவு கிமடக்கும். பின்பு இளயசுமவக் கண்ட 
ளதாமா, “என் ஆண்டவளை! என் ளதவளை!” என்று தமது ஆழ்ந்த விசுவாசத்மத 
சவேிப்படுத்துகிறார். இளயசுவின் உயிர்ப்புச் சசய்திமய அறிக்மகயிடுகிறார். 

இளயசுமவக் கண்டு நம்பிய ளதாமாவிடம், “காணாமளல நம்புளவார் 
ளபறுசபற்ளறார்” என்று இளயசு நம்மம வாழ்த்துகிறார். இளயசு சசன்ற 
இடமெல்லாம் நன்மமளய சசய்தது ளபால் இளயசுமவச் சந்தித்த அமைவருளம 
நன்மம அமடந்தார்கள். சபரியளதார் மாற்றத்மத அமடந்தார்கள். அதுளபால் நாமும் 
ஆண்டவரின் ளபரிைக்கத்துக்கு உரியவர்கோக வாழ்ந்திடவும், இளயசுவின் 
சாட்சிகோக வாழ்ந்திட வைம் ளவண்டியும் இத்திருப்பலியில் பக்தியுடன் 
பங்ளகற்ளபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 5: 12-16) 
இளயசு விட்டுச் சசன்ற பணிமய திருத்தூதர்கள் மக்கேிமடளய 

அமடயாேங்கோகவும் அருஞ்சசயல்கோகவும் சசய்யத் சதாடங்கிைர். உடல் 
நலமற்ளறாமைக் குணமாக்கிைர். ளபதுருமவத் ளதடி வந்ளதார் அமைவருளம நலம் 
சபற்றமதயும் தீய ஆவிகோல் பீடிக்கப்பட்டவர்கள் நலமமடவமதயும் திருத்தூதர் 
பணிகள் நூலிலிருந்து வாசிக்கக் ளகட்ளபாம். 

 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 1: 9-11a, 12-13, 17-19) 

பலதைப்பட்ட மக்கேில் இளயசு தாம் ளதர்ந்து சகாண்டவர்கமே மூன்று 
ஆண்டுகோக உடைிருந்து வழிநடத்திப் பயிற்சி அேித்தளதாடு விட்டுவிடாமல் 
உயிர்த்த பின்பும் அவர்கமேத் ளதற்றி உடைிருந்து வழிநடத்திய விதத்திமை 
திருத்தூதர் ளயாவான் எழுதிய திருசவேிபாட்டு நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
இைண்டாம் வாசகத்திற்குக் கவைமுடன் சசவிமடுப்ளபாம். 

 

 



இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. பலவித சநருக்கடிகேிைின்றும் எங்கமே விடுவித்துக் காக்கும் தந்மதளய 
இமறவா!  

எம் திருத்தந்மத, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவியர், கன்ைியர், 
சபாதுநிமலயிைர் அமைவரும் தமக்கு வரும் துன்பமாை சூழ்நிமலகேில் எல்லாம் 
இமறவார்த்மத, நற்கருமண ஆகியவற்றால் வலிமமயமடந்து உம் பணி 
சசய்வதற்கு ளவண்டிய அருமே அேித்திட ளவண்டுசமன்று இமறவா உம்மம 
மன்றாடுகிளறாம். 

 

2. “உங்களுக்கு அமமதி உரித்தாகுக” என்று வாழ்த்திய எம் இமறவா!  

உலக நாடுகேில் அமமதி நிலவிடவும், ளபார் முழக்கங்களும், பமக 
உணர்வுகளும் நீங்கி மக்கள் தீங்கின்றி நலமுடன் வாழும் நிமல ஏற்படவும், 
இத்தமகய சூழ்நிமலமய ஏற்படுத்திக் சகாடுப்பதற்கு நாட்டுத் தமலவர்கேியும் 
அன்பும் கருமணயும் இைக்க மனமும் தந்தருள ளவண்டுசமன்று இமறவா உம்மம 
மன்றாடுகிளறாம்.  

 

3. “உலக முடிவுவமை எந்நாளும் உங்களோடு இருப்ளபன்” என்றுமைத்த இமறவா! 

எங்கேது வாழ்வில் நாங்கள் உம்மம முழுமமயாக அறிந்து சகாண்டு, உமது 
வார்த்மதயின் வழியில் வாழ்ந்து எங்கமேயும் பிறமையும் அன்பு சசய்து உமக்கு 
உகந்த வாழ்வு வாழ்ந்து, எங்கேது வாழ்க்மகயின் மூலம் நற்சசய்திமயப் 
பமறசாற்றுபவர்கோக வாழ்ந்திட வைம்தை ளவண்டுசமன்று இமறவா உம்மம 
மன்றாடுகிளறாம். 

 

4. உலகின் மீது அன்பு கூர்ந்து தம்மமளய எமக்கு உணவாகத் தந்த இமறவா! 

அன்பிற்காகவும் ஆறுதல் ளதடியும் தவிக்கும் உள்ேங்கமே இைம் கண்டு, 
அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்திடவும், முதிளயார்கேின் ளதமவயறிந்து 
உதவிடவும் நல்மைம் தை ளவண்டுசமன்று இமறவா உம்மம மன்றாடுகிளறாம். 

 

நன்ைி : ஆசிரிரய திருமதி. ஞா.வசாஸ்தினா கமரி, கமலவமஞ்ஞானபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மமறத்திரு. அமிர்தைாச சுந்தர் ஜா. 
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