
பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே, பாஸ்கா நான்காம் ஞாயிறு வழிபாட்டை சிறப்பிக்க 
வந்திருக்கும் உங்கள் அடைவருக்கும் அன்பாை வணக்கங்கள். 

 இன்டறய முதல் வாசகத்தில், பவுலும், பர்ைபாவும் அறிவித்த 
இடறவார்த்டதடய யூதர்கள் ஏற்காது,  நிடைவாழ்வு பபற 
தகுதியற்றவர்கோைார்கள். சீைர்கேின் பணிடயச் பசய்ய விைாமல் பை 
இன்ைல்கள், இடையூறுகடேக் பகாடுத்தைர். ஆைால், சீைர்கள் இளயசுவின் 
பபாருட்டு அவமாைங்கள், இன்ைல்கள் அடைத்டதயும் மகிழ்ச்சியுைன் ஏற்று, 
உயிருள்ே இளயசுடவ அறிவிக்கும் பணிடயத் பதாைர்ந்து பசய்தைர். 
இடறவார்த்டதடய நம்பிக்டகயுைன் ஏற்ற பிற இைத்து மக்கள் நிடைவாழ்வுக்கு 
தகுதியுடையவர்கோைார்கள். ளதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை இடறமக்கள் எை 
கூறிக்பகாள்ளும் நாம், இடறவார்தடதக்கு பசவிபகாடுக்காமல்,  உைகப் 
ளபாக்கிைாை, தவறாை, சீர்ளகைாை வழிகேில் பசல்ைாமல், நல்ைாயைாம் 
இடறமகைின் குரடைக் ளகட்டு, ளநரிய வழியில் நம் வாழ்க்டகப் பயணத்டதத் 
பதாைர்ந்து நிடைவாழ்விற்கு நம்டமளய தகுதியுள்ேவர்கோக்கிக் பகாள்ளவாம்.  

 நல்ை ஆயன் தன்ைிைம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ே ஆடுகள் ஒவ்பவான்டறயும் 
பற்றி நன்கு அறிந்து, அவற்டற சரியாை பாடதயில் அடழத்துச் பசன்று, அடவ 
வழிமாறிப் ளபாகும்ளபாது, அடத ளதடிக் கண்டுபிடித்து, தன் மந்டதளயாடு 
இடணப்பது ளபாை, இன்று, குடும்பம், சமூகம், எை பல்ளவறு நிடைகேில் பை 
பபாறுப்புள்ே பணிகேில் இருக்கின்ற நாம், நம்மிைம் உள்ேவர்கடே நன்கு அறிந்து, 
புரிந்து, அவர்கள் சரியாை பாடதயில் வழிநைத்திச் பசல்பவர்கோக, வேமாை 
வாழ்டவ வழங்குபவர்கோக, நம் பணிடயச் பசம்டமயாய் பசய்திை ஆற்றல் 
ளவண்டி, இத்பதய்வகீத் திருப்பைியில் நம்டமளய அர்ப்பணிப்ளபாம். 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 13: 14, 43-52) 

 கைவுளுக்குரியவர்களே,   இன்டறய முதல் வாசகம், திருத்தூதர்கள் பவுல், 
பர்ைபா ஆகிளயார் அந்திளயாக்கு நகரில் நற்பசய்தி அறிவித்தது பற்றி 
எடுத்துடரக்கிறது. அவர்கேின் ளபாதடைடயக் ளகட்க ஏறத்தாழ நகரத்தார் 
அடைவரும் திரண்ைதால் பபாறாடம பகாண்ை யூதர்கள், பவுலுக்கும் 
பர்ைபாவுக்கும் எதிராக மக்கடேத் தூண்டிவிடுவடதக் காண்கிளறாம். 
ளவற்றிைத்தார்க்கு ஒேியாக இருக்குமாறு அடழக்கப்பட்ை அவர்கள், யூதர்களுக்கு 
எதிராக கால் தூசிடய உதறிவிட்டு ளவறு இைத்துக்கு நற்பசய்தி பணியாற்ற 
பசல்கிறார்கள். எத்தடை இன்ைல்கள் வந்தாலும் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டமயாை 
சாட்சிகோக வாழும் வரம் ளவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு நாம் கவைமுைன் 
பசவிபகாடுப்ளபாம். 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 7: 9,14-17) 

 கைவுளுக்குரியவர்களே, இன்டறய இரண்ைாம் வாசகம், விண்ணக 
அரியடணக்கும் ஆட்டுக்குட்டிக்கும் முன்பாக நின்றுபகாண்டிருந்த மக்கடேப் 
பற்றிய ளயாவாைின் திருபவேிப்பாட்டு காட்சிடய எடுத்துடரக்கிறது. கைவுேின் 
ஆட்டுக்குட்டியாம் இளயசுவின் முன்பாக எல்ைா நாட்டையும், குைத்டதயும் 
இைத்டதயும், பமாழிடயயும் சார்ந்த மக்கள் நிற்படதக் காண்கிளறாம். நல்ைாயராம் 
இளயசு, நம்டம வாழ்வு அேிக்கும் நீரூற்றுகளுக்கு வழிநைத்திச் பசல்வார் என்ற 
வாக்குறுதி இங்கு அேிக்கப்படுகிறது. ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தால் 



தூய்டமயாக்கப்பட்ை மக்கோக வாழும் வரம் ளவண்டி இந்த வாசகத்திற்கு நாம் 
கவைமுைன் பசவி பகாடுப்ளபாம். 

இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. நீதியின் கதிரவளை இடறவா, 

 எம் நாட்டை ஆளும் தடைவர்கள், தங்கேிைம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ே 
மக்கடேச் சுரண்டி வாழாமல், அவர்கேின் ளதடவ அறிந்து, அதற்ளகற்ற வேர்ச்சித் 
திட்ைங்கள் தீட்டி, அவற்டற முடறயாக பசயல்படுத்தவும், பதவி, சாதி, 
பணபவறியுைன் தங்கள் அதிகாரத்டத தன்ைைத்துைன் பயன்படுத்தாமல், மக்கள் 
நைைில் அக்கடறயுள்ேவர்கோக, தங்கள் பணிடய உண்டம, நீதி, மற்றும் 
ளநர்டமயுைன் பசய்திைவும் வரம் ளவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

2. வாழ்வு வழங்கும் வள்ேளை இடறவா, 

 பல்ளவறு காரணங்களுக்காக குற்றங்கள் புரிந்து, சிடறகேில் தண்ைடை 
அனுபவிக்கும் மாந்தர்கடே உம்மிைம் ஒப்புக் பகாடுக்கின்ளறாம். இந்தத் 
தண்ைடைக்; காைத்தில் அவர்கள் தங்கள்; தவறுகடே உணர்ந்து, நல்ை 
மாற்றங்கடேப் பபற்றுக் பகாள்ேவும், அவர்கேின் குடும்பத்திைரின் ளவதடைகேில் 
நீளர துடண நின்று, அவர்கேின் கண்ணடீர மாற்றி, அவர்கள் உமது பாதுகாப்பில், 
நிம்மதியுைன் வாழ டவத்திை, வரம் ளவண்டி, இடறவா, உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

3. மூபவாரு இடறவா, 

 பங்குத்தேங்கேில் பசயல்படும் அன்பியங்கள், பக்தசடபகள், இயக்கங்கேில் 
இருக்கும் ஒவ்பவாருவடரயும் நிடறவாக ஆசீர்வதியும். அவர்கள் தங்களுக்குள் 
உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற பாகுபாடு பாராமல், ஒருமைப்பட்ை மைதுைன், 
ஒருங்கிடணந்து, பங்குத்தேத்தின் வேர்ச்சிக்காக பசயைாற்றி, மக்கடே ஆழமாை 
விசுவாசப் பாடதயில் வழிநைத்திை வரம் ளவண்டி, இடறவா உம்டம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

4. இரக்கம் நிடறந்த இடறவா, 

 பபற்ளறாடர இழந்து நிற்கும் பிள்டேகள், பிள்டேகோல் புறக்கணிக்கப்பட்டு 
நிற்கும் பபற்ளறார்கள், மாற்றுத்திறைாேிகள் மற்றும் பல்ளவறு ளநாய்கேிைால் 
பாதிக்கப்பட்டு, உைல், மைரீதியாக அவர்கள் அனுபவிக்கும் ளவதடைகடே, 
வைிகடே, கண்ணடீர உம் ளபரன்பால், இரக்கத்திைால் நைம் பபறச் பசய்தருளும். 
அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் பகாடுத்து, வழிநைத்தி வரும் நல் உள்ேங்கள் 
ஒவ்பவாருவடரயும் ஆசீர்வதித்து, தங்கள் பணிடய அவர்கள் பதாைர்ந்து, 
அன்புள்ேத்துைன் பசய்திை வரம் ளவண்டி, இடறவா உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

5. வாழ்வும் வழியுமாைவளர இடறவா, 

 எங்கள் வாழ்வில் உைக, சிற்றின்ப நாட்ைங்கேில் மூழ்கி, உம் உயிருள்ே, 
வாழ்வு தரும் இடறவார்த்டதடய வாசிக்க ளநரம் இல்ைாது, எங்களுக்காக என்றும் 
நற்கருடண பிரசன்த்தில் காத்திருக்கும் உம்மிைம் வந்து, உம்முைன் உடரயாை, 
உறவாை ளநரமின்றி வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் மைநிடைடய மாற்றி, எங்கள் 
வாழ்வில் உமக்ளக முதைிைம் பகாடுத்து, உம் ளபரன்டப, இரக்கத்டத என்றும் 



உணர்ந்தவர்கோக, நன்றியறிந்தவர்கோக வாழ்ந்திை வரம் ளவண்டி, இடறவா 
உம்டம மன்றாடுகின்ளறாம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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