
பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் – ஞாயிறு 
மூன்றாம் ஆண்டு 

திருப்பலி முன்னுரை 

‘அமைதிமை விட்டுச் செல்கின்றேன்’ என்ே இமேவன் அருளிை 
அமைதிமைப் செற்று, ெிேற ோடும் குடும்ெத்தினற ோடும் அமைதிமைப் ெகிர்ந்து 
உேமவ கட்டிசைழுப்ெ ெோஸ்கோ கோலம் ஆேோம் ஞோைிறு திருப்ெலிக் 
சகோண்டோட்டத்திற்கு அமைக்கப்ெட்டிருக்கின்றேோம். 

நோன் செோல்வமத கமடப்ெிடிப்ெவரிடம் நோனும் தந்மதயும் வந்து குடி 
சகோள்றவோம் என்று கூேி நம் குடும்ெ உறுப்ெின ோய் தன்மன இமைக்கின்ேோர் 
இமேவன். இந்த உேவுப் ெோலத்மத நம் ெழுதமடை விடோைல் ெலைோக்கறவ நோம் 
அமைக்கப்ெட்டுள்றளோம். 

இன்மேை முதல் வோெகத்தில் ெவுலும் ெர்னெோவும் அன்ெின் நற்செய்திமை 
அேிவித்து வ , ெிலர் விருத்தறெதனம் என்ே ெட்டத்மத கமடப்ெிடிக்க 
வற்புறுத்துகின்ேனர். ெி ச்ெிமன தன்மன மூழ்கடிக்க விடோைல் ெரிைோன, விம வோக 
தீர்ப்ெளிக்கிேோர் ெவுல். இறைசு கூேிைமதப் றெோல ைக்களுக்கோகத்தோன் ெட்டங்கமள 
ஒைிை ெட்டங்களுக்கோக ைக்கள் அல்ல என்ெமத ைீண்டும் சதளிவுறுத்துகின்ேோர் 
ெவுல். ஆனோல் இன்மேை சூைலில் ைக்களுக்கோக செோதுவோக இருக்க றவண்டிை 
ெட்டம் ெைத்திற்கோக, தனி ைனிதனின் றதமவக்கோக வமளக்கப்ெடுகின்ேது. நீதி 
நிமலநிறுத்தப்ெட நீதிைின் றவந்தனிடம் றவண்டுறவோம். 

இன்மேை நற்செய்தி வோெகத்தில், “நீங்கள் உள்ளம் கலங்க றவண்டோம், ைருள 
றவண்டோம்” என்று இறைசு தைது அமைதிமைத் தந்து நம்மை துைிவுடன் நடக்க 
அமைக்கின்ேோர். ெைம், ெதவி, புகழ் இமவ அமனத்தும் நிமேவோய் இருந்தும் 
ைனதில் அமைதி ைரித்துப்றெோனோல் ைனிதன் நடைோடும் ெிைறை ஆவோன்.  

ெெிக்கோைல் இருக்க ைருந்து றதடுகின்ேோன் ஒருவன்  

ெெி எடுக்க ைருந்மத உட்சகோள்கிேோன் ஒருவன். 

அமைதி, ெந்றதோஷம், நிம்ைதி இமவசைல்லோம் வோங்க கூடிைது அல்ல; ைனதோல் 
உை க்கூடிைது. இவற்மே உை  றவண்டுைோனோல் இமேவன் நம் உள்ளத்துக்குள் 
ெி றவெிக்க றவண்டும். இமே ெி ென்னம் நம்மை அன்ெோல், அமைதிைோல், 
ைகிழ்ச்ெிைோல் நி ப்ெ வ ம் றவண்டி இப்ெலிைில் இமைறவோம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. பவுலையும் பர்னபாலையும் தூய ஆைியின் துலையால் ைழிநடத்தியைரே! 

எம் திரு அலைலய ைழிநடத்தும் திருச்சலபத் தலைைர்கள், பைியாளர்கள் தூய 
ஆைியின் ைழிநடத்துதலை பபறவும், பவுலைப் ரபாை எதிர்ப்படும் இன்னல்கலள 
ைிலேைாகவும் ைிரைகமாகவும் சந்தித்து பெயம் பகாண்டு மக்கலள ைழிநடத்தும் 
ைேம் ரைண்டும் என ஆண்டைலே மன்றாடுரைாமாக.  

2. நீங்கள் உள்ளம் கைங்க ரைண்டாம் என்றும் உலேத்தைரே! 



எம் நாட்டில் ஆட்சிலய ரமற்பகாள்ள இருக்கும் புதிய அேசு, மக்கள் நைனில் 
அக்கலற பகாண்டு, இன்றியலமயாதது தைிே ரைறு அதிக ைரிச் சுலமலய மக்கள் 
மீது சுமத்தப்படிக்கு, மக்கலள மகிழ லைக்கும் திட்டங்கலள பசயல்படுத்த ைேம் 
ரைண்டும் என ஆண்டைலே மன்றாடுரைாமாக. 

3. கடின உலழப்லபயும் உழவுத் பதாழிலையும் பைறுக்காரத என்றைரே! 

உைலை உற்பத்தி பசய்யும் நிைங்கள் கூட பயிர் எனும் உயிலே உருைாக்கும் 
கருைலறகரள! உயிேற்ற ைாயுலை எடுப்பதற்காக கருைலறகள் 
தீக்கிலேயாக்கப்படுகின்றன. சுயநைம் மட்டுரம உள்ள அேசியைால் இயற்லகயும் 
ரைளாண் ைாழ்ைாதாேமும் சிலதக்கப்படாமல் மக்கள் மன நிலறரைாடு ையல்களில் 
பைிலயத் பதாடே ைேம் ரைண்டும் என ஆண்டைலே மன்றாடுரைாமாக. 

4. கருலை மலழரய எம் இலறைா! 

ரகாலட பையில் பகாதிக்கும் நாட்டில் பைப்பம் தைிந்து, மலழ பபாழியவும் 
மலழநீர் ரசமிக்கப்படவும், அதன் அைசியத்லத மக்கள் உைர்ந்து, மலழ நீலே 
ைைீாக்காமல், ஏரிகளில் குளங்களில் பாதுகாப்புடன் ரசர்த்து லைக்கவும், குடும்ப 
அலமதி, மகிழ்ச்சிக்காகவும், படிக்கும் மாைைர்களுக்கு சிறந்த எதிர்காைம் 
அலமயவும், ரைலைைாய்ப்பு, திருமைம், குழந்லத ைேம் ரைண்டுரைார் பபற்று 
மகிழும் ைேம் ரைண்டும் என ஆண்டைலே மன்றாடுரைாமாக. 

நன்ைி: ஆசிரிறய. திருமதி. க ாஸ்பின் சாந்தா லாரன்ஸ், பாவூர்சத்திரம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மலறத்திரு. அமிர்தோச சுந்தர் ொ. 
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