
பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
முதல் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

“நல்ல ஆயன் நானே, நிலல வாழ்வுக்கு அலைத்துச் செல்லும் வாயில் நானே” 
எே இலை இனயசுவின் குரலல சவளிப்படுத்தும் இன்லைய பாஸ்கா காலம் 
நான்காம் ஞாயிறு திருப்பலி சகாண்டாட்டத்திற்கு அன்புடனே அலைக்கின்னைாம். 

னதாரணமிட்ட வாயில்கள்  

வடீ்டுக்குள் பிரனவெிக்கப் பண்ணும். 

‘நானே வாயில்’ என்றுலரத்த இலைமகன் இனயசுவின் வார்த்லதகள் 

நிலலவாழ்வுக்குள் பிரனவெிக்கச் செய்யும். 

இலைவலே வாயில்களாகக் சகாண்ட  

இதயத்தில் ஆலயத்திலே அலமப்னபாம். 

இன்லைய முதல் வாெகத்தில், னபதுரு “மேம் மாறுங்கள், திருமுழுக்குப் 
சபறுங்கள்; தூய ஆவிலயப் சபற்றுக் சகாள்ளுங்கள்” என்று எருெனலம் மற்றும் யூத 
மக்கலள னநாக்கி அலைக்கின்ைார். திருமுழுக்கு என்பது நீரால் தூய்லமப்படுத்துவது 
அல்ல. தூய ஆவியால் அகத்தின் அழுக்குகள் அகற்ைப்பட்டு, ஆண்டவலர 
அகமாகிய ஆலயத்தில் பிரனவெிக்கச் செய்வது. திருமுழுக்கின் மூலம் நாம் 
சபற்றுக்சகாண்ட தூய ஆவிலய, மேம் மாறுதல் மூலம் தூய ஆவியின் 
சகாலடகலள நம்மில் நிலலப்படுத்திக் சகாள்னவாம். 

இன்லைய நற்செய்தியில், “நிலல வாழ்வுக்காே வாயில் நானே” என்று 
ஆண்டவராகிய இனயசு கிைிஸ்து நம்லம அலைக்கின்ைார். ஆண்டவராகிய 
இனயசுவின் மூலம் மட்டுனம நிலலவாழ்வு சபை முடியும். ஏலேய ஆடம்பர 
வாயில்கள் திருடர்கள் பிரனவெிக்கும் வாயில்கள். அத்தலகய வாயில்கள் 
அனேகமுண்டு. தூய்லமயாே ஒற்லை வாயில் இனயசு என்பலத அைிந்துசகாண்டு, 
இனயசுலவ அலடனவாம். பணம், பகட்டு, கர்வம், ொதி சவைி எே அைிவுக்காே 
வாயில்கள் நம்முள் இருந்தால், திைக்க முடியாதபடி அலடத்து, இலை வாயிலல 
இதயத்தில் அலமப்னபாம். இலைவன் வருலகக்காக இதயத்லதத் திைப்னபாம். 
இச்ெிந்தலேகனளாடு இப்பலியில் இலணனவாம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. நானே வாழ்வுக்காே வாயில் என்றவனே எம் இறறவா! 

எம் திரு அறவறய வழிநடத்த நீர் னதர்ந்து ககாண்ட எம் திரு அறவத் தறைவர்கள், 
பணியாளர்கள் வாழ்வுக்காே வாயிறை மக்கள் உணர்ந்து ககாள்ளவும், தம் எளிறம 
வாழ்வு மூைம் இனயசுறவப் பிேதிபைிக்கும் கருவியாய் திகழ னவண்டுகமன்று 
இறறவா உம்றம மன்றாடுகினறாம்.  



2. மேம் மாறுங்கள் என்றவனே எம் இறறவா! 

எம் நாட்றட ஆளும் ஆட்சியாளர்கள், அதிகாரிகள் நாட்டின் நிறைறம, மக்களின் 
எண்ணங்கள், னவதறே அறிந்து ஞாேத்னதாடு கசயல்படவும், கபாருளாதாே 
சரிவிைிருந்தும் னநாயின் பிடியிைிருந்தும் நாட்டிறே மீட்க னதறவயாே 
நடவடிக்றககறள னமற்ககாள்ளவும் நல்ைறிவு தேனவண்டுகமன்று இறறவா 
உம்றம மன்றாடுகினறாம்.  

3. குணமாக்கும் கதய்வனம எம் இறறவா! 

உைறகனய அச்சுறுத்திக் ககாண்டிருக்கும் ககாடிய ககாள்றள னநாறய அகற்றி, 
னநாயிோல் இறந்னதார் ஆன்மா இறளப்பாறவும், குடும்பத்திேர் ஆறுதல் கபறவும், 
னமலும் னநாய்க்காே மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, உைறக அழிவிைிருந்து 
மீட்கவும் வல்ைறமனயாடு கசயைாற்ற னவண்டுகமன்று இறறவா உம்றம 
மன்றாடுகினறாம்.  

4. அன்பின் கதய்வனம எம் இறறவா!  

எம் பகுதியில் னகாறடயின் தாக்கம் குறறந்து, மக்கள் மேமும் நிைமும் குளிே 
மறழ கபாழிந்து, பருவகாை னவளாண்றம நறடகபறவும், னநாய் கதாற்று நீங்கி, 
மக்களின் இயல்பு வாழ்வு மீட்கப்படவும், குடும்ப அறமதி கபருகவும், கபாருளாதாேச் 
சிக்கல் நீங்கி மகிழ்ச்சி கபருகம் வேம் அருள னவண்டுகமன்று இறறவா உம்றம 
மன்றாடுகினறாம். 

 

நன்ைி: திருமதி க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மறறத்திரு. அமிர்தோச சுந்தர் ஜா. 
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