
பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
முதல் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

உயிர்த்த இயயசுவின் உடனிருப்பை நம்ய ோடு நிபைநிறுத்த ைோஸ்கோ கோைம் 
03ஆம் ஞோயிறு நம்ப  அபைக்கின்றது. 

 னு கனோகிய இபறவன்  ரணத்பத வவன்று உயிர் வைற்று விட்டோர். 

உயிர்த்த இயயசுபவ விண்ணில் யதடோ ல் நம் உள்ளத்தில் யதடுயவோம். 

உயிர்த்த இயயசுபவ ‘எங்கயளோடு தங்கும்’ என்று  ன்றோடயவ இன்று 
அபைக்கப்ைட்டு இருக்கின்யறோம். 

இன்பறய முதல் வோசகத்தில் யைதுரு, கடவுள் இயயசுபவ  க்களுக்கோக 
அர்ப்ைணித்தபதயும், அவரது அருஞ்வசயல்கபளயும், சோவிபன வவன்றபதயும், 
தூய ஆவியோல் உணர்த்தப்ைட்டு, யூத  க்களுக்கு அறிக்பகயிட்டு சோன்று 
ைகர்வபதக் கோண்கின்யறோம். 

இபறவபன வைப்ைக்கத்தில் வகோண்ட தோவதீின் இதயம் யைருவபக 
வகோள்கின்றது. 

இபறவன் அருகில் இருப்ைபத அறிந்து வகோள்ளைோம். 

இபறவன் உள்ளத்தில் இருப்ைபத உணர்ந்து வகோள்ளைோம். 

நோம் தூய ஆவிபயப் வைற்றுக்வகோள்ள இபறவனுக்கும் ந க்கும் இபணப்பை 
ஏற்ைடுத்தி தரும் ைோை ோக இயயசு அப கின்றோர். இயயசுவில் இபணந்திருப்யைோம். 
தூய ஆவிபயப் வைற்று  கிழ்யவோம். 

இன்பறய நற்வசய்தியில், இயயசு என்ைபத அறியோத இரு சீடர்கள் 
‘எங்கயளோடு தங்கும்’ என்று இயயசுபவ யவண்டுகிறோர்கள். இயயசு இறந்தோர்; 
உயிர்த்து விட்டோர் என்ைபத வசவிகளோல்  ட்டுய  யகட்டிருந்தோர்கள். உயிர்ப்ைின் 
அனுைவத்பத வைற்றிருக்கவில்பை. எனயவ தோன் இயயசுயவோடு ையணித்த யைோது 
அவபர உணர முடியோதவோறு அவர்களுபடய கண்கள்  பறக்கப்ைட்டிருந்தன. 
உயிர்ப்ைின் அனுைவத்பத வைற்றதோல்தோன் யைதுரு எருசயைம்  க்களுக்கு 
துணிவுடன் இயயசு ைற்றிய நற்வசய்திபயப் ைபறசோற்றுகின்றோர். நோமும் உயிர்ப்ைின் 
அனுைவத்பத வைற்றோல் தோன் இயயசுவின் உடனிருப்பை உணர முடியும். 
அத்தபகய இன்ை ோன நிகழ்பவ உணர வரம் யவண்டி இத்திருப்ைைியில் 
யவண்டுயவோம். 

 

 

 

 

 



இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. தூய ஆவியான துணையாளணை அனுப்பியவரை எம் இணைவா! 

திருமுழுக்கின் வாக்குறுதிகணளப் புதுப்பித்த நாங்கள், தூய ஆவிணயப் பபற்றுக் 
பகாண்டு அவரின் துணையால் வழிநடத்தப்பட, எம் திரு அணவத் தணைவர்கள், 
பைியாளர்கள் இணைவனுக்கும் எங்களுக்கும் நல்லுைவுப் பாைமாய் பெயல்பட்டு, 
நற்பெய்திணய தங்கள் தாழ்ச்ெியான எளிணமயான வாழ்வால் பவளிப்படுத்த வைம் 
தை ரவண்டுபமன்று இணைவா உம்ணம மன்ைாடுகிரைாம். 

2. எங்கணளப் பாதாளத்திடம் ஒப்புவிக்க மாட்டீர் என்று உறுதி அளித்தவரை எம் 
இணைவா! 

பகாள்ணள ரநாயால் பகாத்து பகாத்தாக மடிந்துக் பகாண்டும், மைைத்ரதாடு 
ரபாைாடிக் பகாண்டும், இப்பூமிணயப் பாதாளத்திடம் ஒப்புவிக்காமல், உமது 
இைத்தத்தால் மீட்படடுத்து, புதியபதாரு வாழ்ணவ உற்ொகத்ரதாடு ரமற்பகாள்ள 
வைமருள ரவண்டுபமன்று இணைவா உம்ணம மன்ைாடுகிரைாம். 

3. தூய ஆவிணயப் பபாழிபவரை எம் இணைவா! 

திருமுழுக்கினால் புதுப்பிைப்பு அணடந்த நாங்கள், உமது அருள் பகாணடகணள 
பபற்றுக் பகாண்டு, தூய ஆவியின் ஆற்ைைால் எங்கள் உள்ளங்களில் 
அணமதிணயயும் வாழ்வில் நம்பிக்ணகணயயும் பபற்று பகாள்ள வைம் அருள 
ரவண்டுபமன்று இணைவா உம்ணம மன்ைாடுகிரைாம். 

4. வாழ்வின் வழிணய அைியச் பெய்பவரை எம் இணைவா!  

எம் பகுதியில் ரவளாண்ணமக்ரகற்ை காை சூழல் நிைவி விவொயம் ரமம்படவும், 
ரநாய்த் பதாற்று குணைந்து, கட்டுப்பட்டு, இயல்பு வாழ்க்ணகக்கு திரும்பவும், 
குடும்பங்களில் அணமதி, மகிழ்ச்ெி நிணையவும், இதயத்தின் ரவண்டுதல்கள் 
உமதருளால் நிணைரவைவும் வைமருள ரவண்டுபமன்று இணைவா உம்ணம 
மன்ைாடுகிரைாம்.  

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மணைத்திரு. அமிர்தைாெ சுந்தர் ஜா. 

info.arulvakku@gmail.com; + 91 843 802 1938; www.arulvakku.com 


