
பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 

இரண்டாம் ஆண்டு  

திருப்பலி முன்னுரை 

உயிர்த்த இயயசுவின் மீட்பை உணர்ந்து, அவரது வழியில் நடந்து, நம்ைிக்பைபய 
அதிைப்ைடுத்த அபழக்ைப்ைட்டிருக்கும் அன்புள்ளங்ைபள ைாஸ்ைா ைாலம் 2ஆம் ஞாயிறு 
திருப்ைலிக்கு அன்புடன் வரயவற்ைின்ய ாம். 

 நம்ைிக்பை கைாண்ட மக்ைளாை வாழ இன்ப ய ஞாயிறு வழிைாடு அபழப்பு 
விடுக்ைி து. வாழ்க்பை என்னும் ைடகு சீராை இயங்ை, இரு பைையளாடு இபணந்து, 
துடுப்பு என்னும் நம்ைிக்பை அவசியம். மண்ணில் புபதக்ைப்ைட்ட விபத, மண்பண 
முட்டி யமாதி, கவளியய வந்தால் தான் விருட்சமாை முடியும். அத்தபைய 
நம்ைிக்பைபய இயயசுவில் ைாண்ைிய ாம். அவரது ைாடுைளின் யைாது நம்ைிக்பை 
சி ிதும் குப யாமல் சிலுபவப்ைாபதபயக் ைடந்தார். நாமும் உயிர்த்த இப வன் 
நம்யமாடு என்  நம்ைிக்பையில் வாழ்பவ வளமாக்குயவாம். 

 “உன் மீது நம்ைிக்பை இருந்தால் யதால்வி கூட உன்பை கநருங்கும் 
நம்ைிக்பைபய இழந்துவிடும்.” 

 இன்ப ய முதல் வாசைத்தில் திருத்தூதர்ைள், “எவரும் தமது உபடபமைபளத் 
தம்முபடயதாைக் ைருதவில்பல; எல்லாம் அவர்ைளுக்குப் கைாதுவாய் இருந்தது” 
என்ைபதப் ைார்க்ைிய ாம். 

 “ைகுத்துண்டு ைல்லுயிர் ஓம்புதல் நூயலார் 

 கதாகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தபல.” 

என்று தைக்கு ைிபடத்தவற்ப  ைி  உயிர்ைளுக்கு ைைிர்ந்து வாழ்தயல சி ந்த அ ம் 
என்று ைைிர்தலின் சி ப்பை வள்ளுவர் கூறுைின் ார். இப வன் நமது யதபவக்கு 
அதிைமாை வளங்ைபள தந்திருக்ைி ார் என் ால் அவற்ப  வங்ைிைளிலும், வட்டிக்கும் 
யசர்த்து பவக்ை அல்ல; அபைவருக்கும் கைாடுத்து வாழ்வதற்யை. 

 “இருைரம் கூப்ைி வணங்குதல் சி ந்தது; 

 ஒருைரம் நீட்டி வ ியவனுக்கு ஈதல் அதைினும் சி ந்தது.” 

 “அடுத்தவருக்குப் ையன்ைடாத கசல்வம் ஆசீர் அல்ல; அழுத்தமாை சாைம்.” 

 “ைைிர்ந்து வாழும்யைாதுதான் இன்ைம் கூட இரட்டிப்ைாகும்.” 

 இன்ப ய இரண்டாம் வாசைத்தில், “இயயசு இப மைன் என்று நம்புயவாபரத் 
தவிர உலபை கவல்யவார் யார்?” என்ைி ார் யயாவான். இப வன் அருைில் இருக்ைி ார். 
அவரால் வாழ்வில் நபடயைாடுைிய ாம் என்  நம்ைிக்பை ஒவ்கவாருவரிலும் துளிர்க்ை 
யவண்டும். அப்கைாழுதுதான் அவரது ைட்டபளைபள ைபடைிடிக்ை முடியும். அவரது 
ைட்டபளைளின் அடிப்ைபடயய அன்பு. அன்ைிபை அடித்தளமாக்ைி வாழ்க்பை எனும் 
இல்லம் எழுப்புயவாம். அப்யைாதுதான் நமது உள்ளம் இப வன் தங்கும் ஆலயமாகும்.  

 இன்ப ய நற்கசய்தி வாசைத்தில், “ஐயம் தவிர்த்து நம்ைிக்பை கைாள்” என்று 
இயயசு யதாமாவின் நம்ைிக்பைக் குப பவ எண்ணி வருந்துைி ார். நாமும் இப  



நம்ைிக்பையில் குப ைடும்யைாது இப வபை வருத்துைிய ாம். இப  நம்ைிக்பையில் 
ஆழப்ைடுயவாம்; ஆைந்தப்ைடுயவாம். வழிய ியா ைப்ைபல ைபர யசர்க்கும் ைலங்ைபர 
விளக்கு யைால, இப  நம்ைிக்பை இைிய வாழ்விற்கு நம்பம இட்டுச் கசல்லும்.  

 “உணவின் ி நீரின் ி சில நாட்ைள் வாழலாம்; 

 மூச்சுக் ைாற் ின் ி சில கநாடிைள் வாழலாம்; 

 ஆைால் நம்ைிக்பையின் ி ஒரு கநாடி கூட வாழலாைாது.” 

என்  சிந்தபைைபள மைதிற்கைாண்டு இப  நம்ைிக்பைபய அதிைப்ைடுத்த 
இத்திருப்ைலியில் இபணயவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

1. உங்ைளுக்கு அபமதி உரித்தாகுை என்று சீடர்ைளுக்கு நம்ைிக்பையும் 
வல்லபமபயயும் அளித்தவயர எம் இப வா! 

 சீடர்ைளின் வழித்யதான் ல்ைளாய், நீர் யதர்ந்கதடுத்த எம் திருச்சபைத் 
தபலவர்ைள், இப ப்ைணியில் தம்பம இபணத்துள்ள தபலவர்ைளுக்கு உமது 
நம்ைிக்பைபயயும், வல்லபமபயயும் தந்து ைணிவாழ்பவ ைலப்ைடுத்திட யவண்டும் 
எை ஆண்டவபர மன் ாடுயவாமாை. 

2. ‘ஐயம் தவிர்த்து நம்ைிக்பை கைாள்’ எை எம்பம அபழப்ைவயர இப வா,  

 உம்மில் நம்ைிக்பை கைாண்ட ைிள்பளைளாை வளர்ந்து, ைி ிஸ்தவ 
விழுமியங்ைபள ைின்ைற் ி உமக்கு சான்று ைைரும் ைிள்பளைளாை வாழ வரமருள 
யவண்டும் எை ஆண்டவபர மன் ாடுயவாமாை. 

3. ‘யதபவயில் உழல்யவார் எவரும் அவர்ைளுள் இல்பல’ என்று எம் முன்யைார்ைள் 
ஒருவர் மற் வர்ைளின் யதபவைளில் உடைிருந்தது யைால நாங்ைளும் எங்ைள் 
மத்தியில் வாழும் மக்ைளின் யதபவைளில் துபணயிருக்கும் வரம் யவண்டும் எை 
ஆண்டவபர மன் ாடுயவாமாை. 

4. ைாணாமல் நம்புயவார் யைறுகைற்ய ார் என் வயர எம் இப வா, 

 உமது வல்லபமயில் நம்ைிக்பை பவத்துள்ள எங்ைளுக்கு யதபவயாை மபழ 
கைாழிந்து விவசாயம் சி க்ைவும், குடும்ை அபமதி கைருைவும், யநாயாளிைள் குணம் 
கை வும், ைடிக்கும் மாணவர்ைள் அதீத ஞாைம் கை வும், யவபலவாய்ப்பு, திருமணம், 
குழந்பதவரம் யைான் வற் ிற்ைாை நம்ைியிருப்யைார் கைற்றுக் கைாள்ள யவண்டும் எை 
ஆண்டவபர மன் ாடுயவாமாை.  

 

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