
 ஆண்டவருடடய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு 

திருப்பலி முன்னுடை 

இறை இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்கயே! நமதாண்டவரின் உேிர்ப்புப் 
பபருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள்.  

உேிர்ப்புப் பபருவிழா என்ைாயே இயேசு தமது தந்றதேின் திருவுேத்றத 
நிறையவற்ை பாடுகளை ஏற்று சிலுளையில் மரித்து சாளை வைன்று 
உயிர்த்வெழுந்ொர் என்ற எண்ணம் மட்டுமம நம் மனெில் மொன்றுகிறது. நமக்காக, 
நம் மீட்புக்காகத் தன்றையேக் றகேேித்த யதவனுக்கு நாம் என்ை பெய்ேப் 
யபாகியைாம்? ஆறு ைாரங்கள் தவக்காே முேற்ெிகள் யமற்பகாண்யடாம், அதன் 
பேைாக என்பைன்ை மாற்ைங்கள் நம்மிடம் ஏற்பட்டுள்ேது என்பதச் சிந்தித்துப் 
பார்க்க யவண்டிே காேம் இது. திோைங்கள், ெிலுறவப்பாறத ெிந்தறைகள் 
இவற்ைால் நம்மிடம் பபாைாறம, யகாபம், பவறுப்பு, புரிந்து பகாள்ோறம யபான்ை 
இேல்பான குணங்கள் குறைந்துள்ேைவா என்று ெிந்ெித்துப் பார்ப்யபாம்.  

கிைிஸ்துவின் உேிர்ப்பு என்யைா நடந்து முடிந்த ஒரு நிகழ்வு மட்டுமல்ே. 
நாமும் ஒருநாள் நிச்ெேம் கிைிஸ்துயவாடு உேிர்ப்யபாம் என்ை நம்பிக்றகறே 
விறதக்கும் விழா. நமக்கு மட்டுமல்ே, நம் அண்றட, அேோருக்கும் உேிர்ப்பின் 
ஒேி பகிரப்பட யவண்டும். அப்யபாதுதான் இந்நாறே பவற்ைிேின் நாள் என்று நாம் 
பகாண்டாடி, அகமகிழ்ந்து அக்கேிக்க முடியும். அதற்காக நாம் இயேசு கிைிஸ்துவின் 
விழுேங்கறே கறடப்பிடித்து நம் உள்ேங்கேிலும் இல்ேங்கேிலும் இறைவனின் 
அரசு மலர இறைோட்ெிேின் கருவிகோக நாம் திகழ்ந்திட வரம் யவண்டி 
இப்பலிேிைில் இறணயவாம் 

 

முதல் வாசக முன்னுரை (திருத்தூதர் பணிகள் 10: 34a, 37-43) 
 உண்றமக் கடவுேின் ஒயர மகைாகிே கிைிஸ்து ெிலுறவேில் 
அறைேப்பட்டார். ஆைால் கடவுள் அவறர உேிர்த்பதழச் பெய்தார். இவ்வுேக 
வாழ்றவ ஒறுத்து, வாழ்வு நமக்குக் கடவுேிடயம உண்டு என்ை நம்பிக்றகேில் 
வாழ்யவாம் என்று திருத்தூதர் மபதுரு கூறுவறத முதல் வாெகத்தில் வாெிக்கக் 
யகட்யபாம் 

 

இைண்டாம் வாசக முன்னுரை (ககால ாரசயர் 3: 1-4) 
இவ்வுேகு ொர்ந்தறவ பற்ைி அல்ே. யமலுலகு ொர்ந்தவற்றை 

நாடயவண்டுபமை பகாயோளசே மக்களுக்கு திருத்தூதர் பவுல் அறழப்பு 
விடுக்கிைார். வாழ்வேிக்கும் கிைிஸ்து மாட்ெிறமேில் யதான்றும் யபாது அவயராடு 
இறணந்து இன்புறும் வாழ்வில் நாம் எப்யபாதும் நிறேக்க இன்றைே இரண்டாம் 
வாெகத்றதக் கவைமாய் யகட்யபாம். 

 

 



இரைமக்களின் மன்ைாட்டுகள்  

பதில்: எல் ாம் வல்  இரைவா, எங்கள் மன்ைாட்ரடக் லகட்டருளும். 

1. என்பைன்றும் எங்கறேத் யதடி வந்து அன்பு காட்டும் எம் இறைவா!  

எம் திருஅறவறே வழிநடத்தும் திருத்தந்றத, ஆேர்கள், குருக்கள், துைவிேர், 
கன்ைிேர், பபாதுநிறேேிைர் அறைவரும் தங்கறேப் புதுப்பித்துத் தம் மந்றதறேப் 
புதுப்பிக்கும் ஆற்ைல் உறடேவர்கோகவும் ஆண்டவர் இயேசுவுக்குச் ொன்று பகரும் 
துணிவு பபற்ைவர்கோகவும் திகழ்ந்திட வரம் தர யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகியைாம். 

 

2. நீதிேின் பிைப்பிடயம எம் இறைவா! 

எம் நாட்றட ஆளும் தறேவர்கள் நடுநிறே வகிப்பவர்கோகவும், ெமுதாே 
அக்கறை உறடேவர்கோகவும் எதிர்காே ெந்ததிேிைருக்கு நல்லுேகு பறடக்கும் 
ெிைந்த தறேவர்கோகத் திகழ்ந்திடவும் வரம் தர யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகியைாம். 

 

3. நிறை உண்றமறே யநாக்கி எங்கறே வழிநடத்துபவயர எம் இறைவா! 

கிைிஸ்துவின் மதிப்பீடுகோை அன்பு, பணிவு, மன்ைிப்பு இவற்றை எங்கள் 
வாழ்வில் கறடப்பிடித்து ஏற்ைத்தாழ்வுகள் இல்ோமல் அறைவறரயும் மதித்து 
ஏற்றுக் பகாண்டு அன்புள்ேம் பகாண்டவர்கோய் வாழ்ந்திட வரம் தர 
யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம மன்ைாடுகியைாம். 

 

4. உம்றமயே எங்களுக்காக பகிர்ந்து பகாடுத்தவயர எம் இறைவா!  

எங்களுறடே திைறமகறே, உறடறமகறே, யநரத்றத இல்ோதவர்கயோடு 
பகிர்ந்து பகாள்ே எங்களுக்குத் யதறவோை புரிதறேயும் ஞாைத்றதயும் 
ஆற்ைறேயும் தந்து வழிநடத்த யவண்டுபமன்று இறைவா உம்றம 
மன்ைாடுகியைாம். 

 

நன்ைி : ஆசிரிரய திருமதி. ஞா.கசாஸ்தினா லமரி, லம கமஞ்ஞானபுைம். 

 

“கடவுள் அன்பாய் இருக்கிைார்!” 1 லயாவா 04: 16 

மறைத்திரு. அமிர்தராெ சுந்தர் ஜா. 
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