
உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுரை 

அன்பார்ந்தவர்களே,  அனைவருக்கும் உயிர்ப்புப் பபருவிழா 
நல்வாழ்த்துக்கள். உயிர்த்த இனைமகைின் அன்பும், அனமதியும், 
மகிழ்ச்சியும் நம் ஒவ்பவாருவரிலும்  நினைந்திடட்டும். 

 உயிர்ப்புதான் கிைிஸ்துவத்தின் அனடயாேம். கிைிஸ்தவ 
விசுவாசத்தின் அனடயாேம். கிைிஸ்துதான் கிைிஸ்தவத்தின் ஆணிளவர். 
“கிைிஸ்து உயிர்த்பதழவில்னைபயன்ைால் இைந்ளதார் உயிர்த்பதழமாட்டார், 
நற்பசய்தியும் பனைசாட்டப்பட்டிருக்காது, விசுவாசமும் 
பபாருேற்ைதாயிருக்கும்” என்று புைித பவுல் மிகத் பதேிவாக 
எடுத்துனைத்திருக்கின்ைார்.  

கிைிஸ்துவின் உயிர்ப்புப் பபருவிழானவக் பகாண்டாடும் நாமும் 
உயிர்த்பதழுந்த சமூகமாக ஒேிர்ந்திட ளவண்டும். தான் பாடுகள்படப் 
ளபாவனத முன்ைைிவித்த இளயசு, தன் உயிர்த்பதழுதனையும் பைமுனை 
முன்ைைிவித்தனத விவிைியத்தில் நாம் காண்கின்ளைாம். தம் 
உயிர்த்பதழுதைிைால் நம் அனைவருக்கும் மாட்சினமனய பகாண்டு 
வந்திருக்கின்ைார்.  

“கிைிஸ்துளவாடு நாம் இைந்ளதாமாயின், அவளைாடு நாம் 
உயிர்த்பதழுளவாம்” என்ை புைித பவுைின் இனைவார்த்னதயின்படி, நாமும் 
பாவத்திைிருந்து விடுபட்டவர்கோய், மீட்பிற்கு உயிர்பதழுந்தவர்கோய், 
“நமக்ளகா விண்ணகளம தாய்நாடு”, நமக்கு நினையாை நகர்  இங்ளக 
இல்னை” என்ை உண்னமனய உணர்ந்தவர்கோய் வாழந்திடுளவாம். இைப்பு 
நிைந்தைமல்ை, கல்ைனை முடிவல்ை, கல்வாரி எல்னையல்ை. உயிர்ப்பின் 
பவற்ைியின்; நாள் இதுளவ. இதுதான்; நிதர்சமாை, சத்தியமாை, 
விசுவாசமாை உண்னம. 

 ஆண்டவரின் உயிர்ப்பிற்கு சாட்சிகோகத் திகழ்ந்த  பபண்கனேப்ளபால் 
நாமும் உயிர்ப்பிற்கு சாட்சிகோளவாம். உயிர்ப்பு உண்டு என்பனத 
விசுவசிக்கும் நாம் இவ்வுைக வாழ்னவ அர்த்தமுள்ே விதத்தில் வாழ்ளவாம். 
நம் வாழ்னவ நறுமணம் வசீும் பைியாக அவருக்கு காணிக்னகயாக்குளவாம். 
அவர் இைக்கத்தின் கடவுோக, இைக்கமுள்ேவைாயிருந்தது ளபாை, நாமும் 
இைக்கத்துடன், நற்பசயல்கள் பசய்வதன்; வழியாக உயிர்ப்பில் 
பங்குபபறுளவாம்.  

உயிர்ப்பின் வாழ்வுக்குத் நம்னமத் தீர்ப்பிடுவது நம் பிைைன்பு 
பசயல்களே என்பனத உணர்ந்தவர்கோக, இளயசு வாழ்ந்த இைக்கத்தின் 
வழியில் பயணிப்ளபாம். அதற்காை அருள் ளவண்டி, இம்மகிழ்ச்சியின்; 
மாபபரும் திருப்பைியில் நம்னமளய முழுனமயாக ஒப்பனடத்திடுளவாம். 

 

 



இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  
பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. “ஆண்டவளைாடு இனணந்து என்றும் மகிழுங்கள்” என்ை 
இனைவார்த்னதக்ளகற்ப,  

 கிைிஸ்துவின் பாடுகேின் துன்பங்கள் முடிவுற்று, உயிர்ப்பின் 
மகிழ்ச்சினயக் பகாண்டாடும் நாம், அவரிளை என்றும் நம்பிக்னக 
பகாண்டவர்கோக, திைாட்னச பசடியாை அவளைாடு பகாடியாக நாம் 
இனணந்திருப்பவர்கோக, மிகுந்த கைி தருபவர்கோக அவருக்கு மகினம 
ளசர்த்து, அவரின் மகிழ்ச்சி நம்மில் நினைத்திருக்கவும், நம் மகிழ்ச்சி நினைவு 
பபைவும் அருள் ளவண்டி, இனைவா, உம்னம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

2. “கடவுேது சாயைாக பனடக்கப்பட்ட புதிய மைிதருக்குரிய இயல்னப 
அணிந்து பகாள்ளுங்கள்” என்ை இனைவார்த்னதக்ளகற்ப,  

 கடந்துளபாை தவக்காைத்தில் நம்மிளை நாம் உணர்ந்த 
பாவக்காரியங்களுக்கு கல்ைனை கட்டிவிட்டு, நாற்ைமடிக்கும் அழுகிய 
மைநினையிைிருந்து விடுபட்டு, இருேின் பசயல்கனே கனேந்து விட்டு, 
ஒேியின் வழியில், புதிய பனடப்பாக உயிர்ப்பின் பானதயில் வாழ்னவத் 
பதாடர்ந்து, இனைவனுக்கு நல்சாட்சிகோய் திகழ்ந்திட வைம் ளவண்டி, 
இனைவா, உம்னம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

3. “ஆண்டவருக்கு ஏற்ை காணிக்னக பசலுத்து” என்ை இனைவார்த்னதக்ளகற்ப, 

 ஆளபல் தந்த உயர்வாை காணிக்னக ளபாை, ஏனழக் னகம்பபண் 
பகாடுத்த நினைவாை காணிக்னக ளபாை, நாமும் இனைவைிடம் பபற்ைனத, 
அவருக்கு உகந்த, சிைந்த காணிக்னகயாக பகாடுத்திடவும், பகாடுப்பனத 
முழுமைதுடன், மைநினைவுடன், மகிழ்வுடன் தந்திடவும், அவருக்கு என்றும் 
நன்ைியைிந்த மாந்தர்கோக வாழ்ந்திடவும், அருள் ளவண்டி, இனைவா, 
உம்னம மன்ைாடுகின்ளைாம். 

4. “மைத்தாழ்னமயுடன் மற்ைவர்கனே உங்கேினும் உயர்ந்தவைாகக் 
கருதுங்கள்” என்ை இனைவார்த்னதக்ளகற்ப, 

 படிப்பு, பதவி, பணம், சாதி, மதம், இைம் இவற்னைக் காைணம் காட்டி, 
இன்று நாங்கள் வாழும் சமூகத்தில் பை மைிதர்கனே இழிவாக நினைத்து, 
அவர்கனே புைக்கணித்து, ஒதுக்கி னவத்திருக்கின்ளைாம். அவர்கனே 
மைிதளநயத்துடன் கூட நடத்துவதில்னை. இனைவா, எங்கேிளை 
ளமளைாங்கியுள்ே இத்தனதகய ஆணவப் ளபாக்கினை, உயர்வு 
மைப்பான்னமயிைிருந்து, விடுவித்து, உம் சாயைாக பனடக்கப்பட்ட 
மாந்தர்களில் உம்னமக் கண்டுணர்ந்து, அவர்களுக்குரிய மதிப்னபயும், 
மாண்னபயும் பகாடுப்பவர்கோக வாழ்ந்திட வைமருே ளவண்டுபமன்று, 
இனைவா உம்னம மன்ைாடுகின்ளைாம்.  

 



5. “அடுத்தவருனடய நன்னமக்காகவும், வேர்ச்சிக்காகவும் பசயல்பட்டு 
அவர்களுக்கு உகந்தவர்கோக வாழுங்கள்” என்ை இனைவார்த்னதக்ளகற்ப, 

 இளயசுளவ, நீர் வாழ்ந்த காைத்தில் மக்கேின் நைன்கனேயும், 
வேர்ச்சினயயும் கண்முன் பகாண்டவைாக, நன்னம பசய்வனதளய முழு 
மூச்சாகக் பகாண்டு வாழ்ந்தது ளபாை, நாங்களும் பிைைன்புப் பணிகனேச் 
பசய்திடவும், நன்னம பசய்ய ளவண்டிய இடங்கேில், ளநைங்கேில் அனதச் 
சரியாை மைிதர்களுக்குச் பசய்து, அவர்கள் வாழ்வில் ஏற்ைம் பபற்ைிடவும், 
ளசார்ந்து ளபாயிருக்கும் உள்ேங்களுக்கு ஊக்கமூட்டி, வாழ்வில் 
அவர்களுக்கு நம்பிக்னகனய பகாடுத்து, வழிகாட்டிடவும் கூடிய, 
நன்மைதினைத் தந்தருே ளவண்டுபமன்று, இனைவா, உம்னம 
மன்ைாடுகின்ளைாம். 
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