
உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுரை 

மரணத்தை வென்ற மனுமகனின் உயிர்ப்பு வெருெிழாதெக் வகாண்டாட 
கூடியிருக்கும் அன்புள்ளங்கதள கிறிஸ்துெின் உயிர்ப்பு வெருெிழா ொழ்த்துக்கள் 
கூறி அன்புடன் ெரவெற்கின்வறாம். 

ைெக்காலத்ைில் வெய்ை ைெத்ைின் வமன்தம வைாடரும் வொது ைான் 
இதறெனின் உயிர்ப்பு உண்தமயாகின்றது. இந்ை உயிர்ப்வெ ெிசுொெத்ைின் 
ஆணிவெராய் அதமகின்றது.  “கிறிஸ்து உயிருடன் எழுப்ெப்ெடெில்தல என்றால் 
நாங்கள் ெதறொற்றிய நற்வெய்ைியும் நீங்கள் வகாண்டிருக்கும் நம்ெிக்தகயும் 
வொருளற்றைாய் இருக்கும் என்கிறார் ைிருத்தூைர் ெவுல். இறப்ெிதன வென்றுெிட்ட 
இவயசு வெற்றி ெரீராய் ொழ்கிறார். அெரது இறப்ெில் புலம்ெி உயிர்ப்ெில் மகிழும் 
வெயர் கிறிஸ்ைெர்களாய் இருக்காமல் இவயசுெின் ெிழுமியங்கதள வெயல்ெடுத்தும் 
இதற புைல்ெர்களாக ொழ்வொம். 

இன்தறய முைல் ொெகத்ைில், “இறந்ை இவயசு உயிர்த்வைழுந்ைைற்கு 
நாங்கவள ொட்ெிகள்” என்று ொன்று ெகர்கின்றார் புனிை வெது. மூன்று முதற 
இவயசுதெ மறுைலித்ை வெதுரு இவயசுெின் உயிர்ப்தெ காண்ெெவராடு எல்லாம் 
ொன்று ெகர்ந்ைார். இவயசுெின் உயிர்ப்பு ெிசுெெிக்கும் அதனெரும் இவயசுவுக்கு 
ொன்று ெகரும் முதறயில் ொழ்ந்ைிட கடதமப்ெட்டிருக்கின்வறாம். 

இன்தறய நற்வெய்ைி ொெகத்ைில், “கண்டார், நம்ெினார்” என்று இவயசுெின் 
உயிர்ப்பு எடுத்ைியம்ெப்ெட்டுள்ளது. ஒரு வொருள் இருக்கிறைா என்ெதைப் ொர்த்வை 
நம்புகின்வறாம். ஆனால் இல்தல, அைாெது ஆண்டெரின் உடல் கல்லதறயில் 
இல்தல என்ெதைக் கண்வட நம்ெினார். இவயசுெின் உயிர்ப்தெ உணர்ந்துவகாள்ள 
அெரின் ொர்த்தைகதள நம்ெ வெண்டு. ஐயம் எனும் கல் நம்முள் 
அகற்றப்ெடவெண்டும். வெறுதமயில் மதறந்ைிருக்கும் இதறதமதய நாம் காண 
வெண்டும். ெனிக்கிழதமயின் இரவொடு ொழ்க்தக முடிந்துெிடெில்தல. ஞாயிறு 
ெிறக்கும் வொது புைிய ொழ்க்தக உயிர்ப்பு வெறுகின்றது.  இறப்பு என்ெது முடிவு 
அல்ல, அடுத்ை ொழ்ெிற்கான ெிடிவு. ெிந்ைதனகதள மனைில் ைாங்கி உயிர்த்ை 
இவயசுதெ உள்ளத்ைினுள் ெரவெற்வொம். 

 

இறைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்ைாட்றைக் ககட்ைருளும். 

1. தூய ஆெிதய துதணயாக ைந்ைெவர! 

எம் ைிருச்ெதெதய ெழிநடத்தும் ைிரு அதெத் ைதலெர்கள், ெணியாளர்கள் 
தூய ஆெியின் ஆலயமாகத் ைிகழ்ந்து, ஆெியின் வகாதடகதள மக்கள் வெற்றுக் 
வகாள்ளும்ெடியாக ெழிநடத்ைவும், ைிருமுழுக்கின் ொக்குறுைிகதள புதுப்ெித்துக் 
வகாண்ட நாங்கள் உம் ைிருமகனின் ஒளியில் என்றும் நடக்க வெண்டும் என 
ஆண்டெதரக் வகஞ்ெி மன்றாடுவொம். 

 

 



2. இந்நிதலயும் மாறிப் வொகும் என்று எங்களுக்குக் கற்ெித்ைெவர! 

வைர்ைல் நடந்து வகாண்டிருக்கும் சூழ்நிதலயில் மக்கள் ெிவராை ெக்ைிகள், 
ொமர மக்கதள ொடுெடுத்தும் ஆட்ெிகள் கதளயப்ெட்டு, உமது ைிருச் ெித்ைத்ைின்ெடி 
மக்கதள வநெிக்கும், நாட்தட ெளர்ச்ெிப் ொதையில் அதழத்துச் வெல்லும் 
ைதலெர்கள் வைர்ந்வைடுக்கப்ெட வெண்டும் என ஆண்டெதரக் வகஞ்ெி 
மன்றாடுவொம். 

 

3.  கண்டனர், நம்ெினர் என்று இவயசுெின் உயிர்ப்தெ ெிசுெெிக்கும் நாங்கள் எங்கள் 
குடும்ெங்களிலும் ெங்கிலும் ெமூகத்ைிலும் உமது உயிர்ப்ெின் ொட்ெியாக ொழ்ந்து 
அதமைி, அன்பு, மகிழ்ச்ெியால் உம்தம எடுத்துதரக்கும் ெரமருள வெண்டும் என 
ஆண்டெதரக் வகஞ்ெி மன்றாடுவொம். 

 

4.  உயிர்ப்ெின் ஒளியில் எம்தம நிரப்புெெவர! 

எம் ெகுைியில் வகாதட வெப்ெம் குதறந்து, ைக்க மதழ வொழிந்து ெருெகால 
ெயிர்கள் ெிதளயவும், குடும்ெ அதமைி, மகிழ்ச்ெி வெருகவும, வைர்வு எழுைிய 
மாணெர்கள் நல்ல மைிப்வெண் வெற்று ெிறந்ை எைிர்காலத்தை வெற்றுக் வகாள்ளவும், 
வெதலொய்ப்பு, ைிருமணம், குழந்தை ெரம் வெண்டுவொர் உம் அருளால் வெற்று 
மகிழும் ெரம் வெண்டும் என ஆண்டெதரக் வகஞ்ெி மன்றாடுவொம். 

 

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

 

“கைவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 கயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராச சுந்தர் ஜா. 
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