
பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு - இரண்டாம் ஆண்டு  

 

திருப்பலி முன்னுரை 

உயிர்த்த இயயசுவின் உயிருள்ள சாட்சிகளாக வாழ அழழப்பு விடுக்கும் 
இன்ழைய பாஸ்கா காலம் 3ஆம் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு அழழக்கப்பட்டிருக்கும் 
இழைமக்கழள இனியத வரயவற்கியைாம். 

 உயிர்த்த இயயசுழவ கண்டு மகிழும் யபறு சீடர்களுக்குக் கிழடத்தது. 
கண்டழதயும் யகட்டழதயும் அனுபவித்தழதயும் பழைசாற்ைியதன் விழளயவ 
இன்று நாம் இயயசுழவ அனுபவிக்கியைாம். உயிர்த்த இயயசுவின் 
வல்லழமழய நாமும் உணரத்தான் இன்று அழழக்கப்பட்டிருக்கியைாம்.  

 இன்ழைய முதல் வாசகத்தில், பாவிகழளயய மீட்க வந்யதன் என்று 
உலழக மீட்க வந்தவழர உயிர் நீக்க ழவத்த மக்கழள, “மனம் மாறுங்கள், 
இயயசுவிடம் வாருங்கள்” என்று பவுல் அழழக்கிைார். நாமும் நம் 
தவறுகளிலிருந்து மீண்டு வந்து மனமாற்ைம் அழடயும் யபாது நமது பாவங்கள் 
யபாக்கப்படும். 

 இருளுக்யகதுவான பாவங்கழள விடுத்து இழை ஒளியின் பாழதயில் 
நடப்யபாம். பிைழர வஞ்சித்துப் பபறும் வாழ்வு வசந்தமாகாது. பிையராடு 
வாஞ்சழனயாய் இருக்கும் வாழ்யவ வளமானது. நாட்டில் நடக்கும் பல்யவறு 
பிரச்சிழனகளில், நம் தழலயில் இன்னும் இடி விழவில்ழல என ஒதுங்கும் 
மனப்யபாக்குதான் நம்மில் காணப்படுகிைது. இதுயவ இயயசுழவ விடுவிக்க 
பிலாத்து எண்ணிய யபாதும் அவருக்கு சிலுழவச் சாழவ அனுமதித்தது.  

 தனிமனித மாற்ைம் தான் சமுதாய மாற்ைத்தின் அடிப்பழட என்ை 
கருத்ழதக் பகாள்யவாம். பிைர் தவறுகழளப் பின்பற்ைாமல் நம் சுவடுகழள 
பிைர் பின்பற்ை வாழ்யவாம்.  

 இன்ழைய இரண்டாம் வாசகத்தில், ‘நம் பாவங்களுக்கு மட்டுமல்ல; 
அழனத்துலக பாவங்களுக்கும் கழுவாய் அவயர’ என்கிைார் யயாவான். நமது 
பசந்நிை பாவங்கழள பவண்ழமயாக்க பசம்மைியான கிைிஸ்துவின் இரத்தம் 
சிந்தப்பட்டது என்பழத நாம் அைிந்தும், பாவச் பசயல்களில் மீண்டும் 
ஈடுபடுகியைாம். அவரது வார்த்ழதகழளக் கழடபிடிக்கத் தவறுகியைாம். 
பாமரனுக்கும் பாரிழன ஆள்பவருக்கும் இழைவன் அன்புக் கட்டழளகழளயய 



பிரதானமாக்கினார். இழை இயயசுவின் அன்பினால் பாவம் அகற்ைப்பட்டது 
யபால நமது அன்பினால் உைவுகளும், உண்ழமயும் உறுதியாக்கப்படட்டும். 

 இன்ழைய நற்பசய்தி வாசகத்தில் இழைப் பிரசன்னத்ழத ஆவி என 
சந்யதகிக்கும் சீடர்கழளப் பார்க்கியைாம். நாமும் நம்ழமச் சுற்ைியுள்ள மக்களில், 
சிலுழவ சுமந்து பகாண்டிருக்கும் மக்கழளக் காணாமல் இருக்கும் யபாதுதான் 
இயயசுழவ சந்யதகிக்கியைாம். “அநீதி ஒவ்பவான்றுக்கும் அடுத்திருப்பவர் மீது 
சினம் பகாள்ளாயத” என்கிைது சீராக்கின் ஞான நூல். ஆண்டவரின் 
கட்டழளகழள மீறும் யபாது மதிக்கத்தகாத மனித இனமாகியைாம். அவருக்கு 
அஞ்சி வாழும் யபாது மதிப்பிற்குரிய இனமாக மாறுகியைாம் என்ை 
சிந்தழனகயளாடு இத்திருப்பலியில் இழணயவாம். 

 

மன்றாட்டுக்கள்: 

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரறவா, எங்கள் மன்றாட்ரைக் ககட்ைருளும். 

 

1. அழனத்து நாடுகளிலும் நற்பசய்திழயப் பழைசாற்றுங்கள் என்று 
அழழப்பவயர எம் இழைவா! 

  எமது திருத்தந்ழத, ஆயர்கள், குருக்கள், துைவைத்தார் அழனவரும் 
உமது அன்புப் பாழதயில் நடந்து, உமது பிரசன்னத்ழத அழனத்து மக்களும் 
கண்டு பகாள்ளச் பசய்திட யவண்டும் என ஆண்டவழர மன்ைாடுயவாமாக. 

2. எமது பாவங்களுக்குக் கழுவாயாக வந்தவயர எம் இழைவா! 

 உமது வாழ்வு தரும் வார்த்ழதகழள தியானித்து, எமது இளம் 
தழலமுழையினர் இவ்வுலக மாயக் கவர்ச்சிகளிலும், பாவங்களிலும் மூழ்கி 
விடாமல் உமக்கு சான்று பகரும் வாழ்க்ழக வாழ யவண்டும் என ஆண்டவழர 
மன்ைாடுயவாமாக. 

3. உலழக மீட்க வந்தவயர எம் இழைவா! 

 பபருழம பழடத்த எம் பாரத நாட்டிழன ஆளும் தழலவர்கள் 
ஞானத்ழதப் பபைவும், மக்கழளப் பிரித்தாலும் யபாக்கிழன ழகவிட்டு, நன்ழம 
தரும் திட்டங்கழள பசயல்படுத்தவும், விஞ்ஞானத்திற்கு பகாடுக்கும் 



முக்கியத்துவத்ழத விவசாயத்திற்கும் பகாடுத்து நல்லாட்சி புரிய நல்லைிழவ 
தர யவண்டும் என ஆண்டவழர மன்ைாடுயவாமாக. 

4. நற்பசய்திழய பழைசாற்றும் ஆர்வத்ழத திருத்தூதர்களுக்கு தந்தவயர எம் 
இழைவா! 

 பல்யவறு நாடுகளிலும் நற்பசய்திழயப் பழைசாற்றூம் பணிழய 
பசய்வதற்காக துன்புறுத்தப்படும் பணியாளர்கழள பாதுகாத்து, பராமரித்து 
வழிநடத்த யவண்டும் என ஆண்டவழர மன்ைாடுயவாமாக. 

5. சீடர்களுக்கு நம்பிக்ழகயின் ஆவிழய ஊற்ைியவயர எம் இழைவா! 

 வாழ்வி துன்ப நிகழ்வுகளில் எங்கள் நம்பிக்ழகழய அதிகப்படுத்தவும், 
தங்களின் யதழவகழள அழடய சரியான பாழதழய யதர்ந்பதடுக்கவும், 
அழனத்து குடும்பங்களிலும் அழமதி, மகிழ்ச்சி, ஒற்றுழம சிைந்து விளங்க 
யவண்டும் என ஆண்டவழர மன்ைாடுயவாமாக. 

 

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