
பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பும் அக்கறையும் நாணயப் பக்கங்கள் பபான்ைறவ. அதறை நயம்பட 
விவரிப்பபத இஞ்ஞாயிறு அருள்வாக்குகள். 

இன்று உலகம் உறைப்பாளர் திைத்றதக் ககாண்டாடுகின்ைது. உறைப்பிற்கு 
வலுவூட்டும் இன்றைய வைிபாட்டு வாசகங்கள் உயிர்கறளயும், உறைப்றபயும் 
ஆைமாக அன்பு கசய்யக் கற்றுத் தருகின்ைை.  

சீபமான் பபதுருவிடம் அற்புதமாக மறைந்திருந்த அன்றப இபயசு கவளிக் 
ககாணர்கின்ைார். கடவுறள எல்லாவற்ைிற்கும் பமலாக அன்பு கசய்யும் பபாது, 
மற்ைவர்கறள பபணி வளர்க்க கூடியவர்களாக நாம் மாறுகின்பைாம். 

நாம் அறைவரும் பபதுரு பபால மாறும் பபாது, 
நம்பிக்றகயின்றமயிலிருந்து நம்பிக்றகக்கும், தடுமாற்ைத்தில் இருந்து உண்றம 
நிறலக்கும் உருமாற்ைம் கபை முடியும். 

இபயசு கிைிஸ்துபவ மீட்பர் என்ை கதளிறவப் கபற்ை திருத்தூதர்கள் 
எதிர்ப்புக்கறளத் தாண்டி பன்மடங்கு கமசியாறவ முைங்கிைார்கள்.  

நமக்கும் கடவுறள அனுபவமாக்கும் அைிவு கதளிவும், அைிக்றகயிடும் 
துணிவும்  பவண்டும். கலிபலயக் கடலருபக மீன்பாடின்ைி வருத்தமுற்றிருந்த 
சீடர்களுக்குத் துணிறவயும், நம்பிக்றகயும் ககாடுத்த இபயசுவின் உயிர்ப்பு, 
உடைிருப்பு நம் வாழ்விலும் உடைிருக்கட்டும். 

“பதறவகளில் தூர நிற்பவர் அல்ல நம் கடவுள்.  

நம்பமாடு நம்மருகில் இருப்பவர்” 

என்ை சிந்தறைபயாடு இப்பலியில் இறணபவாம். 

 

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

 திருத்தூதர்கள் எவ்வாறு நற்கசய்திப் பணியில் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் 
என்பறதயும், புைித பபதுரு திடமாக மைிதர்களுக்குக் கீழ்ப்படிவறதவிட 
கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய பவண்டும் என்று கசால்லும் இவ்வாசகத்திற்கு கவைமுடன் 
கசவிமடுப்பபாம். 

 

இரண்டாம் வாசக முன்னுறர (திருகவளிப்பாடு 5: 11-14) 

 இபயசுறவ ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக உருவகப்படுத்தி ககால்லப்பட்ட 
ஆட்டுக்குட்டி வல்லறமயும், ஞானமும் ஆற்ைலும் கபை தகுதி உள்ளது. இபயசுபவ 
அறைத்துலக அரசர் என்பறத ஏற்று வாை அறைக்கும் இவ்வாசகத்திற்கு 
கசவிககாடுப்பபாம். 

 

 

 



இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றடக் பகட்டருளும். 

1. உயிர்ப்பின் நாயகபை எம் இறைவா! 

எம் தாய் திரு அறவறய உயிபராட்டமுள்ள வறகயில் வைிநடத்தி வரும் 
எம் திருத்தந்றத பிரான்சிஸ், எமது ஆயர் கபருமக்கள், குருக்கள், இருபால் 
துைவைத்தார் யாவரும் நம்பிக்றகயாளர்கறள பநர்றமயாை வைியிபல, காலத்தின் 
அருங்குைிகளுக்கு ஏற்ப வைிநடத்த உம் ஆவிறய கபாைிந்து ஆசீர்வதிக்க இறைவா 
உம்றம மன்ைாடுகின்பைாம். 

2. சாறவ கவன்று உயிர்த்த எம் இறைவா!  

நாட்றட ஆள்பவாருக்காக மன்ைாடுகின்பைாம். மக்களின் நலன்களில் 
அக்கறை ககாண்டு நாட்டின் கபாருளாதாரத்றத உயர்த்தவும், அறைவறரயும் 
சமமாக பாவித்து விபராதங்கறள வளர்த்கதடுக்காமல் கரிசறைறய கைிவுடன் 
விறதத்து வாை வரமருள இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்பைாம். 

3. திருத்தூதர்களின் நம்பிக்றகறய உறுதிப்படுத்திை எம் இறைவா! 

 உம்பமாடு ஒன்ைிக்காத வாழ்வு, கவறுறமயாை வாழ்வு என்று உம் 
வார்த்றதகளால் எம்றம புரியச் கசய்தீபர. நாங்கள் யாவரும் ஆைமாை 
விசுவாசத்தில், உம்றம கண்டு, உம்பமாடு பயணித்து எமது வாழ்றவ புதுப்பித்துக் 
ககாள்ள வரமருள இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்பைாம். 

4. எம்றம மீட்க உயிறரபய தந்த எம் இறைவா! 

 உம்மில் நம்பிக்றகயில்லாது, தாயாம் திரு அறவயில் இருந்து பிரிந்து நின்று 
கசயலாற்ைி, மக்கறளயும் மறடமாற்ைி கசயலாற்ைி வரும் யாவருக்காகவும் 
கசபிக்கின்பைாம். “ஒபர ஆயன், ஒபர மந்றத” இதைிபல நம்பிக்றக 
ககாண்டவர்களாக தங்களது பாறதகறள புதுப்பித்துக் ககாண்டு பயணிக்க வரமருள 
இறைவா உம்றம மன்ைாடுகின்பைாம். 

 

நன்றி: அருட்சபகாதரி ஷீலா FST, பமலகமஞ்ஞாைபுரம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 பயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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