
பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே, பாஸ்கா மூன்றாம் ஞாயிறு வழிபாட்டை சிறப்பிக்க 
வந்துள்ே உங்கள் அடைவருக்கும் என் அன்பாை வணக்கங்கள். 

 இன்டறய முதல் வாசகத்தில், “மைிதருக்குக் கீழ்ப்படிவடதவிை கைவுளுக்கு 
அல்லவா கீழ்ப்படிய ளவண்டும்” என்ற ளபதுரு  கூறுவதன் வழியாக நாம் 
உள்வாங்கிக் ககாள்ேப் ளபாகும் சிந்தடை, “கீழ்ப்படிதல்”, “பலிகடே விைச் சிறந்தது 
கீழப்படிதல்” எை சாமுளவல் முதல் புத்தகம்  கூறுகின்றது. படழய ஏற்பாட்டில் 
ஆபிரகாம், ளமாளச கதாைங்கி புதிய ஏற்பாட்டில் அன்டைமரி, ளயாளசப்பு எை 
அடைவரும் இடறவனுக்கு, இடறத்திருவுேத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தைர். இடவ 
அடைத்திற்கும் சிகரமாக, உச்சகட்ைமாக இடறமகன், சாடவ ஏற்கும் அேவுக்கு, 
அதுவும் சிலுடவச் சாடவளய ஏற்கும் அேவுக்கு தந்டதயின் திருவுேத்திற்கு 
கீழ்ப்படிந்தார். “ஒரு மைிதரின் கீழ்ப்படியாடமயால் நாம் பாவிகோளைாம், ஆைால், 
ஒரு மைிதரின் கீழ்ப்படிதலால் நாம் அடைவரும் கைவுளுக்கு 
ஏற்புடையவர்கோளைாம்.” புைித பவுல் கூறுகின்றார். ஆம், இளயசுவின் 
கீழ்ப்படிதலால்தான் நாம் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளோம். 

 நம் வாழ்விலும் நாம் இடறவனுக்கு, இடறத்திருவுேத்துக்குக் கீழ்ப்படிந்து, 
அது எத்தடகய நிடலகயன்றாலும் ஏற்று வாழ ளவண்டும். இன்டறய 
தடலமுடறயிைரிைம் கீழ்ப்படிதல் என்ற ளமலாை பண்பு, இன்று மடறந்து 
ககாண்டிருக்கின்றது. “நீயா, நாைா” என்ற ஆணவ நிடலளய மைிதர்கடே ஆட்டிப் 
படைத்துக் ககாண்டிருக்கின்றது. இத்தடகய நிடல மாற்றம் கபற்று, இடறமகன் 
இளயசு கிறிஸ்து எவ்வாறு இடறவனுக்கும், தம் கபற்ளறாருக்கும் கீழ்ப்படிந்து 
வாழ்ந்து முன்மாதிரிடக காட்டிைார ோ, அடத நாமும் நம் வாழ்வில் ஏற்று, 
கடைப்பிடிப்பவர்கோக வாழ்ந்திை வரம் ளவண்டி, இப்புைித திருபபலியில் நம்டம 
அர்ப்பணிப்ளபாம். 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 5:27-32, 40-41) 

 உண்டமக்குரியவர்களே, இன்டறய முதல் வாசகம், யூத தடலடமச் 
சங்கத்துக்கு முன்பாக திருத்தூதர்கள் இளயசுவின் உயிர்ப்புக்கு துணிவுைன் சான்று 
பகர்ந்தடத எடுத்துடரக்கிறது. யூதர்கேின் சூழ்ச்சியால் ககாடல கசய்யப்பட்ை 
இளயசு, கைவுேின் வல்லடமயால் உயிர்த்கதழுந்தார் என்படத திருத்தூதர்கள் 
படறசாற்றுவடதக் காண்கிளறாம். மக்கடேப் பாவங்கேில் இருந்து விடுவிக்கும் 
மீட்பராை இளயசு, தந்டதயாம் கைவுேின் வலது பக்கத்தில் வறீ்றிருப்படத 
நம்பிக்டகளயாடு ஏற்றுக்ககாள்ே நாம் அடழக்கப்படுகிளறாம். இளயசுவுக்காக 
அவமதிப்டபயும் சகித்து வாழ வரம் ளவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு கசவிமடுப்ளபாம். 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 5: 11-14) 

 உண்டமக்குரியவர்களே, இன்டறய இரண்ைாம் வாசகம், நமக்காக 
ககால்லப்பட்டு, உயிர்த்கதழுந்த ஆண்ைவர் இளயசுடவ கைவுேின் ஆட்டுக்குட்டியாக 
சித்தரிக்கிறது. “ககால்லப்பட்ை ஆட்டுக்குட்டி மாண்பும் கபருடமயும் புகழ்ச்சியும் 
கபறத் தகுதி கபற்றது” என்று விண்ணகத்தில் ளகட்ை புககழாலிடய ளயாவான் 
எடுத்துடரக்கிறார். கிறிஸ்துவின் மாட்சி இங்கு படறசாற்றப்படுகிறது. விண்ணக 
அரியடணயில் வறீ்றிருக்கும் கைவுேில் கிறிஸ்துவின் மாட்சி துலங்குவடத உணர 
நாம் அடழக்கப்படுகிளறாம். ஆண்ைவரின் மாட்சிடய உணர்ந்தவர்கோய், அவரது 
புகழ் பாடும் வடகயில் வாழ வரம் ளவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு கசவிமடுப்ளபாம். 



இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. “வாழ்வது நாைல்ல, என்ைில் கிறிஸ்துளவ வாழ்கின்றார்” என்ற 
இடறவார்த்டதக்ளகற்ப, 

 திருச்சடபடய வழிநைத்தும் திருத்தந்டத, ஆயர்கள், அருட்பணியாேர்கள், 
இருபால் துறவியர் அடைவருக்கும் நல்ல உைல், உள்ே நலன் தந்து, அவர்கள் 
எவ்வித ளசாதடைகேிலும், ளவதடைகேிலும் வழீ்ந்திைாமல், தோந்திைாமல், உம் 
பணிடய ஆற்றளலாடு, வல்லடமளயாடு கசய்திை உற்சாகத்டத, ஊக்கத்டதக் 
ககாடுத்து, தங்கேிைம் ஒப்படைக்கப்பட்ை மந்டதகடே ளநரிய பாடதயில் 
வழிநைத்திைவும், உம் அருள்நலமும், ளபரன்பும் என்றும் அவர்களுக்கு நிடறவாய் 
கிடைத்திைவும் வரம் ளவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம்.  

2. “இடேளயாளர, நீங்கள் வலிடம வாய்ந்தவர்கள், கைவுேின் வார்த்டத உங்களுள் 
நிடலத்திருக்கின்றது, நீங்கள் தீளயாடை கவன்றுள்ேரீ்கள்” என்ற 
இடறவார்த்டதக்ளகற்ப, 

 இன்டறய இடேய சமூகத்திைர் எந்தவித தவறாை, கநறிளகைாை வழிகேில் 
தங்கள் வாழ்டவ கதாடலத்து விைாது, உண்டமத் கதய்வமாகிய உம்டமளய 
தங்கள் வாழ்வின் ஒப்பற்ற முன்மாதிரியாகக் ககாண்டு, உயர்ந்த இலட்சியத்துைன், 
தங்கள் குடும்பத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் நற்கசயல்கள் புரிபவர்கோக வாழ வரமருே 
ளவண்டுகமன்று, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

3. “கிறிஸ்துவுக்கு அஞ்சி ஒருவருக்ககாருவர் பணிந்திருங்கள்” என்ற 
இடறவார்த்டதக்ளகற்ப, 

 திருமணமாை தம்பதியர்கள், தங்கள் இல்லற வாழ்வில், “தான்” என்ற 
ஆணவத்துைன் தங்கள் இல்லற வாழ்டவ சீர்குடலக்காது, விலகிச் கசல்லாது, 
தாங்கள் ககாடுத்த வாக்குறுதிக்கு என்றும் பிரமாணிக்கமுள்ேவர்கோக, 
ஒருவர கயாருவர் நன்கு புரிந்து ககாண்டு, விட்டுக்ககாடுத்து, கரம் ககாடுத்து, 
உறவில் ஆழமாை நம்பிக்டகயுைன் என்றும் இடணபிரியாது வாழ்ந்திைவும், 
அவர்களுக்கு நன்மக்கட்ளபற்றிடைக் ககாடுத்து, சிறந்த கபற்ளறார்கோக 
வாழ்ந்திைவும் அருள் ளவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

4. “ஏடழகடே மறக்க ளவண்ைாம்” என்ற இடறவார்த்டதக்ளகற்ப, 

 வறுடமயிைால் தங்கள் வாழ்வில் துன்ப, துயரங்கடே அனுபவித்து, 
கஷ்ைத்துைனும், கண்ணரீுைனும் வாழும் ஏடழ மாந்தர்கடே உம்மிைம் ஒப்புக் 
ககாடுக்கின்ளறாம். அவர்கடே புறக்கணிக்காமல், ஒதுக்காமல் அவர்கேிளலதான் நீர் 
உடறந்திருக்கின்றரீ் என்படத உணர்ந்தவர்கோக, நாங்கள் அவர்களுக்கு 
உதவிக்கரம் ககாடுத்து,  அவர்கள் வாழ்வில் வேடமடயக் கண்டிைச் கசய்தருேக் 
கூடிய நன்மைடதத் தந்தருே ளவண்டுகமன்று, இடறவா, உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

5. “பண்பற்ற ளபச்சுக்கு உன் நாடவப் பழக்காளத, அது பாவத்துக்குரிய ளபச்சு” என்ற 
இடறவார்த்டதக்ளகற்ப, 

 உைலில் மிகச் சிறிய உறுப்பாை எங்கள் நாவிைால் எங்கள் உைன் வாழும் 
மைிதர்கடே பழித்துடரத்து, அவமாைங்கடேக் ககாடுத்திருக்கின்ளறாம். பண்பற்ற 
ளபச்சிைால் பலரது வாழ்டவ பாழ்படுத்தியுள்ளோம், அவர்கள் நன்மதிப்டப இழக்கச் 



கசய்திருக்கின்ளறாம். இத்தடகய இழிவாை மைநிடலடய அகற்றி,  இைிய 
ளபச்சிற்கும், பிறர் வாழ்விற்கு ஊக்கத்டதயும் ககாடுத்தருே  எங்கள் நாடவப் 
பயன்படுத்திை, அருள் தரளவண்டுகமன்று, இடறவா, உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மடறத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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