
உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுரை 

ஆண்டவர் படடத்த வவற்றியின் நாளிது; ஆர்ப்பரித்து அகமகிழ 
வவண்டிய நாளிது. வவற்றி விழாவாகிய உயிர்ப்பு வபருவிழாவிற்கு 
அடழக்கப்பட்டிருக்கும் அன்புள்ளங்கடள அக்களிப்வபாடு வரவவற்கிவறாம். 

மரணத்டத வவன்றவரின் மக்களாகிய நாம் அவரது மனத்டத 
நம்மிவே உருவாக்குவவாம். சிலுடவயின் பாடுகள் சிடதத்த வபாதும் 
சிறிதும் வவகுளாமல் தந்டதயின் திருவுளம் நிடறவவற்ற சிந்டதடய 
தயாராக்கினார் இவயசு. 

“கடடேத் வதடி நதிகள் பாய்கின்றன. வபாருடளத்வதடி மனிதன் 
ஓடுகின்றான். அகிேவமல்ோம் படடத்த இடறவா, நீர் என்டனத் வதடி 
வந்தவதவனா?” என்று நம் உள்ளங்கள் இன்று ஒேிக்கின்றன. நமது 
பாவங்கடள சிலுடவயில் மரணிக்கச் வசய்து, மனமகிழ்ச்சிடய உயிர்ப்பித்த 
இந்நாளிவே மனுமகனின் உயிர்ப்பு விழாடவ உவப்புடன் வகாண்டாட 
அடழக்கப்பட்டிருக்கிவறாம். 

பாரிடனவய படடத்த பரமதந்டதயின் மகன் உயிரற்ற உடோய் 
ஒடுங்கியது அடுத்தவருக்குச் வசாந்தமான கல்ேடறயில்தான். இந்த உேகில் 
வாழ்ந்த வசாற்ப ஆண்டுகளில் கூட அற்புதங்கடளத் தவிர வவவறதுவும் 
வசய்யவில்டே. அத்தடகய அன்வப உருவானவடர அடடயாளப்படுத்தும் 
வாழ்க்டகடய நாம் வவளிப்படுத்தும் வபாது தான் உயிர்ப்பு விழா 
உயிவராட்டமுடடயதாகிறது. 

இவயசு உயிர்க்கும் வடர மடறநூல் உண்டமடய சீடர்கள் கூட 
நம்பவில்டே. வவறுடமயான கல்ேடறடய பார்த்த பின்பு, “உங்களுக்கு 
அடமதி உண்டாகுக” என்ற வார்த்டதகடள வகட்ட பின்பு தான் விசுவாசம் 
வமவோங்க பரிசுத்த ஆவியால் தூண்டப்பட்டு நற்வசய்திடய 
படறசாற்றுகின்றனர். 

உடன்பிறந்தார்கடளப் வபாேவவ, இவ்வுேகில் மனிதர் எல்வோரும் 
சிறியடர வமம்படச் வசய்தால் – பின்பு வதய்வம் எல்வோடரயும் வாழ்த்தும் 
என்பது பாரதியின் வார்த்டதகள். 

நிறத்தாலும், பணத்தாலும் வவறுபட்டிருப்பினும், குணத்தாலும் 
மனத்தாலும் உயர்ந்து நின்று, தாழ்நிடேயில் தள்ளாடுபவனுக்கு வதாள் 
வகாடுக்கும்வபாது, இவயசுவின் உயிர்ப்பு வபருவிழா ஒளி நம்முள் 
ஏற்றப்படுகிறது. 

உயிர்த்த இவயசு அடனவடரயும் பார்த்துக் கூறிய முதல் வார்த்டத, 
“உங்களுக்கு அடமதி உரித்தாகுக!”. நாமும் நம்மிலும் நம்டமச் 
சுற்றியிருப்பவர்களிடமும் அறியாடமடய அகற்றி, அறிடவப் புகுத்தி, 
அன்டப ஆழமாக்கி, அடமதிடய ஏற்படுத்தி, இவயசுவின் உயிர்ப்டப 
உண்டமயாக்குவவாம் என்ற நம்பிக்டகவயாடு திருப்பேியில் இடணவவாம். 



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

1. மரணத்டத வவன்று உயிர்த்த வவந்தவன எம் இடறவா! 

உமது உயிர்ப்டபக் வகாண்டாடும் எம் தாயாம் திரு அடவடயயும், 
திருச்சடபப் பணியாளர்கடள உமது உயிர்ப்பின் வல்ேடமயால் வழிநடத்தி, 
தூய ஆவியால் நிரப்பி, உமக்கு சான்று பகரும் வழியில் மக்கடள 
வழிநடத்திட வதடவயான வரமருள வவண்டும் என ஆண்டவடர 
மன்றாடுவவாமாக. 

 

2. கிறிஸ்துவவாடு வாழ வமலுேகு சார்ந்தவற்டற நாடுங்கள் என 
அடழப்பவவர எம் இடறவா! 

இவ்வுேக வாழ்வின் இன்பங்கடள விரும்பும் நாங்கள், வமலுேகுக்குத் 
வதடவயான நற்பண்புகளில் வளரத் தடடயாக உள்ள பாவச் வசயடே 
விட்வடாழித்து உம்வமாடு உயிர்ப்பின் அனுபவத்டத வபற்று மகிழ வவண்டும் 
என ஆண்டவடர மன்றாடுவவாமாக. 

 

3. உயிர்ப்பின் உண்டமடய சீடர்களுக்கு வவளிப்படுத்தியவவர எம் இடறவா! 

எம் வாழ்க்டகச் சிக்கல்களில் சிதறி ஓடிவிடாமல், உயிர்ப்பின் 
சாட்சிகளாக உமது சீடர்கடள மாற்றியது வபாே எங்கள் எண்ணங்களாலும், 
வாழ்க்டகச் வசயல்களாலும், உமக்கு சான்று பகர வவண்டும் என 
ஆண்டவடர மன்றாடுவவாமாக. 

 

4. உயிர்த்த இவயசுடவ கண்டு மகிழும் வபற்டற இவயசுவின் சீடருக்குத் 
தந்தவவர எம் இடறவா! 

எங்கள் குடும்பங்களில் உமது இடறப்பிரசன்னம் தங்கி, எங்கள் 
அன்றாட வாழ்க்டக அனுபவங்களில் உமது உடனிருப்டப நாங்கள் உணரு 
வரமருள வவண்டும் என ஆண்டவடர மன்றாடுவவாமாக. 

 

நன்றி: ஆசிரிரை திருமதி. ஜ ோஸ்பின் சோந்தோ லோைன்ஸ், போவூர்சத்திைம். 

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 
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