
பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

பிரியமானவர்களே! வணக்கம். வாழ்த்துக்கள். 

பாஸ்கா கால 06ம் ஞாயிறுக்கு வந்துள்ே உங்கள் யாவரையும் உயிர்த்த 
இளயசுவின் இரணயற்ற நாமத்தில் வாழ்த்தி வைளவற்பதில் மகிழ்வு 
காண்கின்ளறாம். 

புதிய மாதம் ஒன்று அருேப்பட்டுள்ேது. அன்ரன கன்னி மரிக்கு 
அர்ப்பணமான இந்த மாதம் எல்லா நலன்கரேயும் பபற்றுத் தை வாழ்த்தி 
பெபிக்கின்ளறாம். அன்ரன மரியின் வணக்கமாதத்தில் பெபமாரல பக்தி 
முயற்ெியின் வழி அன்ரனரய புகழ்ளவாம். அந்த அன்ரனயின் பரிந்துரைரய 
பபறுளவாம். தீரமயின் ெக்திரய ளவைறுப்ளபாம். 

அன்பு பகாண்டவர்கள் ெகலத்ரதயும் புதியனவாக்குவார்கள். பாதுகாப்பார்கள். 
பைாமரிப்பார்கள். உணவு பகாடுப்பார்கள். நீளைாரடக்கு அரழத்துச் பெல்வார்கள். 
இதளனாடு யார் மீது அன்பு உண்ளடா அவர்கேது பொல் ளகட்டு நடப்பார்கள். 

தந்ரதயின் மீது அன்பு பகாண்டதால், தந்ரதயின் பொல் ளகட்டு நடந்து, 
அவைது திருவுேம் நிரறளவற்றினார் இரறமகன் இளயசு கிறிஸ்து. அன்ரனமரியும் 
தந்ரதயின் மீது அன்பு பகாண்டதால், உமது பொல்படிளய ஆகட்டும் என்று பொல்லி, 
அவைது வார்த்ரதக்கு பணிந்தார். 

இதனால் இவர்கள் பபற்றது, மகரன உயிர்ப்பிக்கச் பெய்து, தனது 
வலப்பக்கம் அமரும் பாக்கியம் அருேினார். கன்னிமரி ஆன்ம உடளலாடு 
விண்ணகத்திற்கு எடுத்துக் பகாள்ேப்பட்டார்கள். 

நாம் அவரை அன்பு பெய்ளவாளமயானால், அவைது வார்த்ரதரய ளகட்டு 
நடந்திட ளவண்டும். வார்த்ரதக்கு பணிந்த மனதுடளன நாம் நடந்து பகாள்ளும் 
ளபாது, வாக்கேித்திருப்பது ளபால, திரிளயக ளதவன் நம்முடன் இருந்து நம்ரம 
வழிநடத்துவார்கள். அவைது பபயைால் நாம் மன்றாடும் யாரவயும் பபற்றுக் 
பகாள்ளவாம். நிரறவான அரமதிரயயும் பபற்றுக் பகாள்ளவாம். இந்த அரமதி 
உலகம் தரும் அரமதி ளபான்றது அல்ல. உலகம் தரும் அரமதி நிைந்தைம் 
இல்லாது, நிரறவு இல்லாது. பரடப்பு எல்லாளம நிைந்தைம் இல்லாததால், அது 
தரும் அரமதியும் நிைந்தைம் இல்லாளத. எனளவ பரடத்தவளை நித்தியமானவர். 
நிைந்தைமானவர். அவர் தரும் அரமதியும் நிரலயானது. நிைந்தைமானது. அதரன 
பபற அவருரடய வார்த்ரதரய ளகட்டு நடக்க உறுதி எடுத்துக் பகாண்டவர்கோக 
பலியில் பங்ளகற்று பெபிப்ளபாம். 

 

முதல் வாசக முன்னுரர (திருத்தூதர் பணிகள் 15: 1-2, 22-29) 

 அரமதிக்குரியவர்களே, இன்ரறய முதல் வாெகம், திருச்ெரபயின் மக்கள் 
கரடப்பிடிக்க ளவண்டிய விதிமுரறகள் பற்றிய திருத்தூதர்கேின் ளபாதரனகரே 
எடுத்துரைக்கிறது. யூதைல்லாத பிற இனத்து கிறிஸ்தவர்கள் மீட்பரடய 
விருத்தளெதனம் ளதரவயா என்பது குறித்த ெந்ளதகம் எழுந்தளபாது, அது 
ளதரவயில்ரல என திருத்தூதர்கள் முடிவு பெய்கிறார்கள். ெிரலகளுக்குப் 
பரடக்கப்பட்டரவ, இைத்தம், கழுத்து பநரிக்கப்பட்டுச் பெத்தரவ, பைத்ரதரம 
ஆகியவற்ரற தவிர்க்குமாறு, தூய ஆவியாரின் தூண்டுதலால் திருத்தூதர்கள் 
அறிவுறுத்துவரதக் காண்கிளறாம். தூய ஆவியாரின் பெயலால் இயங்கும் 



திருச்ெரபக்கு அரமதியுடன் கீழ்ப்படியும் வைம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு 
கவனமுடன் பெவிபகாடுப்ளபாம். 

 

இரண்டாம் வாசக முன்னுரர (திருவவளிப்பாடு 21: 10-14, 22-23) 

 அரமதிக்குரியவர்களே, இன்ரறய இைண்டாம் வாெகம், விண்ணக எருெளலம் 
குறித்த ளயாவானின் காட்ெிரய நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. கடவுேின் மாட்ெியால் 
நிரறந்து ஒேி வெீிய அந்த நகருக்கு பன்னிைண்டு வாயில்கள் இருந்ததாகவும், 
அவற்றில் இஸ்ைளயலின் பன்னிரு குலங்கேின் பபயர்கள் 
பபாறிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் வாெகம் விேக்குகிறது. திருச்ெரபரயக் குறிக் கும் 
அந்நகரின் பன்னிரு அடிக்கற்கேில் திருத்தூதர்கேின் பபயர்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. 
நகரின் ளகாயிலாக ஆட்டுக்குட்டியாகிய நம் ஆண்டவர் இளயசு கிறிஸ்துளவ 
விேங்கியதாக காண்கிளறாம். மாட்ெிமிகு விண்ணகத் திருச்ெரபயின் மக்கோக 
அரமதியில் வாழும் வைம் ளவண்டி இந்த வாெகத்திற்கு கவனமுடன் 
பெவிபகாடுப்ளபாம். 

 

இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் ககட்டருளும். 

1. அரமதி அருளும் இரறவா! திருஅரவ ெந்திக்கின்ற எல்லா ளொதரனகேிலும், 
ளவதரனகேிலும், உம்முரடய வார்த்ரதரய கரடப்பிடிப்பதில் அக்கரை பகாண்டு, 
ளநரியப் பாரதயில் நடந்து நிரலயான அரமதிரய சுதந்தரித்துக் பகாள்ே, 
அருள்தை இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

2. அரமதி அருளும் இரறவா! உலகமும், நாடும், மாநிலமும் ெந்திக்கின்ற 
ளபாைாட்டங்கரே எதிர்பகாள்ே, உண்ரமயாம் கடவுள் உம்ரம கண்டு 
உம்வார்தரதரய கரடபிடித்து வாழ, அருள்தை இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

3. அரமதி அருளும் இரறவா! வாக்கேித்த ஆவிரய எம் எல்லாருக்கும் 
பகாரடயாக தந்து, எங்கரே அரமதியின் தூதனாக மாற்றிட அருள்தை இரறவா 
உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

4. அரமதி அருளும் இரறவா! ளபார், வன்முரற, ெமூக ெீர்ளகடுகேினால் 
பாதிக்கப்பட்ட அரமதிரய பதாரலத்த யாவரும் மீண்டும் நீர் தரும் அரமதிரய 
பபற்றிட இைக்கத்தின் ஆண்டில் இைக்கம் பகாள்ே  இரறவா உம்ரம 
மன்றாடுகின்ளறாம். 

5. அரமதி அருளும் இரறவா! அன்ரனமரியின் வணக்க மாதத்தில் விடுமுரற 
ளவதாகப்பள்ேியின் மூலம் உமது வார்த்ரதரய எம் பிள்ரேகள் ளகட்டு, நடக்கவும், 
நாங்கள் எங்கேது நல்ல வாழ்வின் வழியாக அவர்களுக்கு நல்ல மாதிரிரகரய 
அேித்திட, அருள்தை இரறவா உம்ரம மன்றாடுகின்ளறாம். 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மரறத்திரு. அமிர்தைாெ சுந்தர் ஜா. 
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