
பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

இறைப்பாறையில் பயணித்து நமது இலக்குகறை மமற்ககாள்ை பாஸ்கா 
காலம் மூன்ைாம் ஞாயிறு ைிருப்பலிக் ககாண்டாட்டத்ைிற்கு 
அறைக்கப்பட்டிருக்கிமைாம். இலக்குகறை நிர்ணயித்து அவற்றை அறடய ஓயாது 
ஓடிக் ககாண்டிருக்கின்மைாம். இதுமவ வாழ்க்றகப் பயணமாக கருைப்படுகின்ைது. 
நம் இறைவன் நம் மீது ஒரு மநாக்கம் வகுக்கின்ைார். இறைவறை மநாக்கமும் நமது 
இலக்குகளும் ஒமே பாறையில் பயணிக்கும் மபாது நம் வாழ்வு கைி ைரும் 
வாழ்வாகிைது. 

இன்றைய முைல் வாசகத்ைில் இமயசு கிைிஸ்து பற்ைிய நற்கசய்ைிறயப் 
பறைசாற்ைிய மபதுருவும் ைிருத்தூைர்களும் துன்புறுத்ைப்படுவறைக் காண்கின்மைாம் 
மவைறைகைின் மத்ைியிலும் “மைிைர்களுக்கு கீழ்ப்படிவறை விட கடவுளுக்கு 
கீழ்ப்படிவது மமல்” என்று தூய ஆவியின் அருைால் துணிமவாடு பைிலைிக்கிைார்கள். 

இன்றைய சமுைாயத்ைிலும் இமயசு கிைிஸ்துறவ ஏற்றுக் ககாண்ட மக்கள் 
பல்மவறு வறககைில் ைாக்கப்படுகிைார்கள், துன்புறுத்ைப்படுகின்ைார்கள். 
சட்டங்கைால் ஆட்டுவிக்கப்படும் கபாம்றம மைிைர்கள் ஆண்டவரின் கூட்டத்றை 
அைித்து விட முறைப்பாக உள்ைது.  

ககான்ைைித்ை ககாறலகாே கூட்டத்றைமய மன்ைித்ை இமயசுவின் மக்கள் 
அல்லவா நாம்? கபாறுறமறய மைைில் ககாண்டு தூய ஆவியின் துறணறய 
உடலில் ககாண்டு, ைிருத்தூைர்கறைப் மபால கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிவமை மமல் என்று 
துணிந்து நற்கசய்ைிறய வாழ்வாக்குமவாம். 

இன்றைய நற்கசய்ைி வாசகத்ைில் சீடர்களுக்கு காட்சி ைரும் இமயசு 
மபதுருறவ ஆயைாக நியமிக்கிைறைக் காண்கின்மைாம். இமயசுவின் இைப்பால் 
நம்பிக்றக இைந்ை மபதுரு ‘மீன்பிடிக்க மபாகின்மைன்’ என்று பறைய வாழ்க்றகக்கு 
ைிரும்புகின்ைார். மபதுருவின் எண்ணங்கறை வாசித்ை இமயசு, ைிருச்சறபறய 
வைிநடத்ை மபதுருறவ முைல் ஆயைாக்கி, ைம்றமப் பின்கைாடே பணிக்கின்ைார். 

நம்பிக்றக மைய்பிறையாைால்  

காரிருள் நம்றம கவ்வும்;  

இறைவன் என்மைாடு எை எண்ணி நறடமபாட்டால்  

அவேது வார்த்றைகள் நம் கால்களுக்கு ைீபமாய் இருக்கும்.  

இறை நம்பிக்றகயில் ஆைம் கபற்ைவர்கைாய் ைிருச்சறப ைறலவருக்கும் 
பணியாைருக்குமம நற்கசய்ைிப்பணி விைிக்கப்பட்டுள்ைது எைக் கருைாமல் நம் 
எண்ணங்கைால், கசாற்கைால், கசயல்கைால் நற்கசய்ைிறய வாழ்வாக்கி 
இமயசுவுக்கு சான்று பகர்மவாம்; பலியில் பங்மகற்மபாம். 

 

 



இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. ‘என் ஆடுகறைப் மபணி வைர்’ என்று முைல் ஆயறைத் ைிருநிறலப்படுத்ைியவமே! 

எம் ைிருஅறவறய வைிநடத்தும் புைிை மபதுரு வைி வந்ை ைிருத்ைந்றை, 
ஆயர்கள் ைிருஅறவ ைறலவர்கள் உமக்கு சான்று பகேவும், பணியில் ஏற்படும் 
மபாோட்டங்கறையும் துன்பங்கறையும் உம் துறணயில் கவன்று மக்கறை நல்வைி 
நடத்ைிட வேம் அருை மவண்டும் எை ஆண்டவறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுமவாம். 

 

2. மைிைர்களுக்கு கீழ்ப்படிவறை விட கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிவமை சிைந்ைது என்று 
மபதுரு வாயிலாக உணர்த்ைியவமே எம் இறைவா! 

எம் நாட்றட ஆளும் ைறலவர்கள், அைிகாரிகள் அைிகாே மபாக்கில் இருக்கும் 
சில மைிைர்கள் கீழ்ப்படிந்து, இறையச்சமின்ைி மக்கறை வறைத்துக் ககாண்டிருக்கும் 
நிறல மாைவும், மைர்ைலில் உண்றமயாை மக்கள் மநசம் ககாண்ட ைறலவர்கள் 
மைர்ந்கைடுக்கப்பட்டு நாடு வைர்ச்சி காண மவண்டும் எை ஆண்டவறேக் ககஞ்சி 
மன்ைாடுமவாம். 

 

3. பாடுகளுக்கு பின்மப உயிர்ப்பு என்று உம் ைிருமகன் வைியாக உணர்த்ைியவமே! 

எங்கள் வாழ்வில் எைிர்படும் மைால்வி, துன்பங்கள், ஏமாற்ைங்கள் 
மபான்ைவற்ைில் உம்றமப் மபால பாடுகறை ஏற்றுக்ககாண்டு உயிர்ப்பு எனும் மீட்பு 
உண்டு என்று விசுவாசத்மைாடு வாழ்வின் சவால்கறை சந்ைிக்கும் வேம் அருை 
மவண்டும் எை ஆண்டவறேக் ககஞ்சி மன்ைாடுமவாம். 

 

4.  ைிருத்தூைர்கள் மமல் இேக்கம் காட்டி அைிகமாக மீன்கறை கிறடக்கச் கசய்ைவமே!
 எம் பகுைியில் கவப்பம் ைணிந்து மபாைிய மறை கபாைியவும், விவசாயம் 
கசைிக்கவும், கபாருைாைாேம் ஏற்ைம் கபைவும், மைர்வுகறை முடித்ைவர்கள் ைங்கள் 
இலக்றக மநாக்கி நடக்கவும், குடும்பங்கைில் அறமைி சந்மைாஷம் கபருகவும், 
உள்ைத்து விருப்பங்கள் நிறைமவைவும் வேம் மவண்டும் எை ஆண்டவறேக் ககஞ்சி 
மன்ைாடுமவாம். 

 

நன்ைி : ஆசிரிறய திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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