
பாஸ்கா  ஞாயிறு  திருப்பலி 

 

 

முதல் வாசகம் 

 

இறந்த இயேசு உயிர்த்ததழுந்தபின்பு அவய ாடு உண்டு, குடித்த நாங்கயே 

இதற்குச் சாட்சிகள். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து  வாசகம்    10: 34a, 37-43 

 

அந்நாள்களில்  



         பேதுரு பேசத்த ாடங்கி, ``திருமுழுக்குப் தேறுங்கள் என்று 

ப ாவான் ேறைசாற்றி பின்பு கலிபே ாமு ல் யூப  ா முழுவதிலும் 

நடந் து உங்களுக்குத் த ரியும். கடவுள் நாசபேத்து இப சுவின்பேல்    

தூ  ஆவி ாரின் வல்ேறேற ப் தோழிந் ருளினார். கடவுள் அவபோடு 

இருந்  ால் அேறகயின் தகாடுறேக்கு உட்ேட்டிருந்  அறனவறேயும் 

அவர் விடுவித்து எங்கும் நன்றே தசய்து தகாண்பட தசன்ைார். 

       யூ ரின் நாட்டுப்புைங்களிலும் எருசபேம் நகரிலும் அவர் தசய்  

அறனத்திற்கும் நாங்கள் சாட்சிகள். ேக்கள் அவறேச் சிலுறவயில் 

த ாங்கறவத்துக் தகான்ைார்கள். ஆனால் கடவுள் அவறே மூன்ைாம் நாள் 

உயிபோடு எழுப்பிக் காட்சி அளிக்கச் தசய் ார். ஆயினும் அறனத்து 

ேக்களுக்குேல்ே, சாட்சிகளாகக் கடவுள் முன்ப ர்ந்துதகாண்டவர்களுக்கு 

ேட்டுபே, அவர் காட்சி ளித் ார். இைந்  அவர் உயிர்த்த ழுந் பின்பு 

அவபோடு உண்டு, குடித்  நாங்கபள இ ற்குச் சாட்சிகள். பேலும் 

வாழ்பவாருக்கும் இைந்ப ாருக்கும் நடுவோகக் கடவுளால் 

குறிக்கப்ேட்டவர் இப சு ாம் என்று ேக்களுக்குப் ேறைசாற்ைவும் சான்று 

ேகேவும் அவர் எங்களுக்குக் கட்டறளயிட்டார். அவரிடம் நம்பிக்றக 

தகாள்ளும் அறனவரும் அவேது தே ோல் ோவேன்னிப்புப் தேறுவர் 

என்று இறைவாக்கினர் அறனவரும் அவறேக்குறித்துச் சான்று 

ேகர்கின்ைனர்`` என்ைார். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு நன்றி. 

 

 

 

 



பதிலுற ப்பாடல்                  திபா  118: 1-2. 16-17. 22-23     (பல்லவி : 24) 

பல்லவி :   ஆண்டவர் யதாற்றுவித்த தவற்றியின் நாள் இதுயவ;  

                 இன்று அக்களிப்யபாம்; அகமகிழ்யவாம்.  

அல்லது  

அல்யலலுோ, அல்யலலுோ, அல்யலலுோ ! 

 

1 ஆண்டவருக்கு நன்றி தசலுத்துங்கள், ஏதனனில் அவர் நல்ேவர் 

என்தைன்றும் உள்ளது அவேது பேேன்பு. 

2 'என்தைன்றும் உள்ளது அவேது பேேன்பு' என் இஸ்ேப ல் ேக்கள் 

சாற்றுவார்களாக!    ……………  பல்லவி 

 

16  ஆண்டவேது வேக்றக உ ர்ந்ப ாங்கி உள்ளது; ஆண்டவேது 

வேக்றக வலிறே ாய்ச் தச ோற்றியுள்ளது. 

17  நான் இைந்த ாழிப ன்; உயிர் வாழ்பவன்; ஆண்டவரின் 

தச ல்கறள விரித்துறேப்பேன்;                            ………   பல்லவி 

 

22  கட்டுபவார் புைக்கணித்  கல்பே கட்டடத்துக்கு மூறேக்கல் 

ஆயிற்று! 

23 ஆண்டவோல் இது நிகழ்ந்துள்ளது! நம் கண்களுக்கு இது 

வி ப்ோயிற்று!                                                            …………   பல்லவி 

 

 

 

 



இ ண்டாம் வாசகம் 

யமலுலகு சார்ந்தவற்றற நாடுங்கள். அங்கு கிறிஸ்து அமர்ந்திருக்கிறார். 

திருத்தூதர் பவுல் தகாயலாறசேருக்கு எழுதிே திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 

          3:1-4 

சபகா ேர் சபகா ரிகபள, 

நீங்கள் கிறிஸ்துபவாடு உயிர் தேற்று எழுந் வர்களானால் பேலுேகு 

சார்ந் வற்றை நாடுங்கள். அங்கு கிறிஸ்து கடவுளின் வேப்ேக்கத்தில் 

அேர்ந்திருக்கிைார். இவ்வுேகு சார்ந் றவேற்றி அல்ே, பேலுேகு 

சார்ந் றவேற்றிப  எண்ணுங்கள். ஏதனனில் நீங்கள் கிறிஸ்துபவாடு 

இைந்துவிட்டீர்கள். உங்கள் வாழ்வு அவபோடு இறைந்து கடவுளிடம் 

ேறைந்து இருக்கிைது. கிறிஸ்துபவ உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்ேவர். அவர் 

ப ான்றும் தோழுது நீங்களும் அவபோடு ோட்சி தோருந்தி வோய்த் 

ப ான்றுவீர்கள். 

- இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

- இறறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

அல்லது   

  

 

இ ண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் புதிதாய்ப் பிறசந்த மாவாய் இருப்பீர்கள். ஆறகோல், பறழே 

புளிப்பு மாறவத் தவிர்க்கயவண்டும். 

திருத்தூதர் பவுல் தகாரிந்திேருக்கு எழுதிே முதல் திருமுகத்திலிருந்து 

வாசகம்                                          5: 6b-8                                                                                 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0331.html


சபகா ேர் சபகா ரிகபள,  

சிறி ளவு புளிப்புோவு, பிறசந்  ோவு முழுவற யும் புளிக்க 

றவக்கும் என்ேது உங்களுக்குத் த ரி ா ா? எனபவ புளிப்புச் சத்துள்ள 

ேறை  ோறவத் தூக்கி எறிந்துவிடுங்கள். அப்போது நீங்கள் புதி ாய்ப் 

பிறசந்  ோவாயிருப்பீர்கள். உண்றேயில் நீங்கள் புளிப்ேற்ை 

ோவாய்த் ான் இருக்கிறீர்கள். ஏதனனில் நம் ோஸ்கா ஆடாகி  கிறிஸ்து 

ேலியிடப்ேட்டிருக்கிைார். ஆறக ால் ேறை  புளிப்பு ோறவத்  விர்க்க 

பவண்டும்.  தீறே, ேேத்ற றே போன்ை புளிப்பு ோபவாடு அல்ே, ோைாக 

பநர்றே, உண்றே போன்ை புளிப்ேற்ை அப்ேத்ப ாடு ோஸ்காறவக் 

தகாண்டாடுபவாோக. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறறவா உமக்கு  நன்றி 

 

ததாடர் பாடல் 

(இன்று இற ச் தசால்ே பவண்டும் அல்ேது ோட பவண்டும். எண்கிைறே நாள்களில், 

விரும்பினால், தசால்ேோம்.) 

ோஸ்காப் ேலியின் புகழ் றனப   

ோடிப் புகழ்பவாம் கிறிஸ் வபே. 

ோசில் இளேறி ேந்ற யிறன  

ோண்ோய் மீட்டுக்தகாைர்ந் ாபே;  

ோசறு கிறிஸ்துவும்  ந்ற யுடன்  

ோசுறு நம்றே இறைத் ாபே. 

சாவும் உயிரும்  ம்மிறடப   

புரிந்  வி த் கு போரினிபே  



உயிரின்  றேவர் இைந் ாலும்  

உண்றேயில் உயிபோடாளுகின்ைார் . 

வழியில் என்ன கண்டாய் நீ? 

ேரிப , எேக்கு உறேப்ோப . 

உயிபோடுள்ள கிறிஸ்து பிோன்  

கல்ேறை ன்றனக் கண்படபன;  

உயிர்த்து எழுந்  ஆண்டவரின்  

ஒப்ேரும் ோட்சியும் கண்படபன. 

சான்று ேகர்ந்  தூ றேயும்  

போர்த்தி  ேரிவட்டத்திறனயும்  

அவர் ம் தூ  துகிலிறனயும்  

பநோய்க் கண்ைால் கண்படபன. 

கிறிஸ்து என்ைன் நம்பிக்றக,  

கல்ேறை நின்று உயிர்த் ாபே,  

இப ா, உேக்கு முன்னாபே  

தசல்வர் கலிபே ாவிற்பக. 

ேரித்ப ார் நின்று உண்றேயிபே  

கிறிஸ்து உயிர்த் து  ாேறிபவாம் . 

தவற்றிதகாள் பவந்ப , எம்மீது  

நீபே இேக்கங் தகாள்வீபே. 

 

 



நற்தசய்திக்கு முன்  வாழ்த்ததாலி        1 தகாரி 5: 7b-8b 

அல்யலலுோ, அல்யலலுோ! நம் பாஸ்கா  ஆடாகிே கிறிஸ்து 

பலியிடப்பட்டிருக்கிறார். ஆறகோல் நாம் ஆண்டவரின் பாஸ்காறவக் 

தகாண்டாடுயவாமாக . அல்யலலுோ. 

 

நற்தசய்தி வாசகம் 

 

இயேசு இறந்து உயிர்த்ததழ யவண்டும் 

✠ யோவான் எழுதிே நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம்       20: 1-9 

வாேத்தின் மு ல் நாளன்று விடி ற்காறேயில் இருள் நீங்கும் 

முன்பே ேக ோ ேரி ா கல்ேறைக்குச் தசன்ைார்; கல்ேறை வாயிலில் 

இருந்  கல் அகற்ைப்ேட்டிருப்ேற க் கண்டார்.  எனபவ அவர் சீபோன் 

பேதுருவிடமும் இப சு  னி அன்பு தகாண்டிருந்  ேற்ைச் சீடரிடமும் 

வந்து, "ஆண்டவறேக் கல்ேறையிலிருந்து  ாபோ எடுத்துக் தகாண்டு 

போய் விட்டனர்; அவறே எங்பக றவத் னபோ, எங்களுக்குத் 

த ரி வில்றே!" என்ைார். 

      இற க் பகட்ட பேதுருவும் ேற்ைச் சீடரும் கல்ேறைக்குப் 

புைப்ேட்டனர்.  இருவரும் ஒருமித்து ஓடினர். ேற்ைச் சீடர் பேதுருறவ விட 

விறேவாக ஓடி மு லில் கல்ேறைற  அறடந் ார்.  அவர் குனிந்து 

ோர்த் போது துணிகள் கிடப்ேற க் கண்டார்; ஆனால் உள்பள 

நுறை வில்றே. 

     அவருக்குப் பின்னாபேப  சீபோன் பேதுருவும் வந் ார். பநபே அவர் 

கல்ேறைக்குள் நுறைந் ார். அங்கு துணிகறளயும்,  இப சுவின்  றேற  

மூடியிருந்  துண்றடயும் கண்டார். அத்துண்டு ேற்ைத் துணிகபளாடு 

இல்ோேல் ஓரிடத்தில்  னி ாகச் சுருட்டி றவக்கப்ேட்டிருந் து.  பின்னர், 

கல்ேறைக்கு மு லில் வந்து பசர்ந்  ேற்ைச் சீடரும் உள்பள தசன்ைார், 



கண்டார்; நம்பினார்.  இப சு இைந்து உயிர்த்த ை பவண்டும் என்னும் 

ேறைநூல் வாக்றக அவர்கள் அதுவறே புரிந்துதகாள்ளவில்றே. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

my;yJ 

 

உயிய ாடு இருப்பவற க் கல்லறறயில் யதடுவயதன் 

✠ லூக்கா எழுதிே நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம்   24 : 1-12 

வாேத்தின் மு ல் நாள் விடி ற்காறேயிபேப   ாங்கள் ஆ த் ம் 

தசய்திருந்  நறுேைப் தோருள்கறள எடுத்துக்தகாண்டு அப்தேண்கள் 

கல்ேறைக்குச் தசன்ைார்கள் ;. கல்ேறை வாயிலிருந்து கல் 

புேட்டப்ேட்டிருப்ேற க் கண்டார்கள். அவர்கள் உள்பள நுறைந் போது 

அங்பக ஆண்டவர் இப சுவின் உடறேக் காைவில்றே. அற க் குறித்து 

அவர்கள் குைப்ேமுற்ைார்கள். அப்போது திடீதேன> மின்னறேப் போன்று 

ஒளிவீசும் ஆறட அணிந்  இருவர் அவர்களுக்குத் ப ான்றினர். இ னால் 

அப்தேண்கள் அச்சமுற்றுத்  றேகுனிந்து நின்று தகாண்டிருந் னர். 

அவர்கள் அப்தேண்கறள பநாக்கி> “உயிபோடு இருப்ேவறேக் 

கல்ேறையில் ப டுவப ன்? அவர் இங்பக இல்றே. அவர் உயிருடன் 

எழுப்ேப்ேட்டார். கலிபே ாவில் இருக்கும்போது அவர் உங்களுக்குச் 

தசான்னற  நிறனவுப்ேடுத்திக் தகாள்ளுங்கள். ோனிடேகன் ோவிகள் 

றகயில் ஒப்புவிக்கப்ேட்டுச் சிலுறவயில் அறை ப்ேடபவண்டும் 

மூன்ைாம் நாளில் உயிர்த்த ை பவண்டும் என்று தசான்னாபே” 

என்ைார்கள். அப்போது அவர்கள் அவருறட  வார்த்ற கறள 

நிறனவிற்தகாண்டு கல்ேறைற விட்டுத் திரும்பிப்போய் இறவ 

அறனத்ற யும் ேதிதனாருவருக்கும் ேற்ை அறனவருக்கும் 

அறிவித் ார்கள். அவர்கள் ேக ோ ேரி ா> ப ாவன்னா>  ாக்பகாபின் 

 ாய் ேரி ா என்ேவர்களும் அவர்கபளாடு இருந்  பவறு சிே தேண்களும் 



ஆவர். அவர்கள் நிகழ்ந் வற்றைத் திருத்தூ ர்களுக்குக் கூறினார்கள். 

அவர்கள் கூற்று தவறும் பி ற்ைோகத் ப ான்றி  ால் திருத்தூ ர்கள் 

அவர்கறள நம்ேவில்றே. ஆனால் பேதுரு எழுந்து கல்ேறைக்கு 

ஓடினார். அங்கு அவர் குனிந்து ோர்த் போது உடறேச் சுற்றியிருந்  

துணிகறள ேட்டுபே கண்டார் நிகழ்ந் ற க் குறித்துத்  ேக்குள் 

வி ப்புற்ைவோய்த் திரும்பிச் தசன்ைார். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 
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அப்பத்றதப் பிட்டு சீடர்களுக்குக் தகாடுத்தார். அவர்கள் இயேசுறவ 

அறடோேம் கண்டு தகாண்டார்கள். 

✠ லூக்கா எழுதிே நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம்   24: 13-35 

 

வாேத்தின் மு ல் நாள் சீடர்களுள் இருவர் எருசபேமிலிருந்து 

ஏைத் ாை ேதிதனாரு கிபோ மீட்டர்  த ாறேயிலுள்ள ஓர் ஊருக்குச் 

தசன்று தகாண்டிருந் னர். அவ்வூரின் தே ர் எம்ோவு. அவர்கள் 

இந்நிகழ்ச்சிகள் அறனத்ற யும் குறித்து ஒருவபோடு ஒருவர் உறே ாடிக் 

தகாண்பட தசன்ைார்கள். இப்ேடி அவர்கள் உறே ாடிக் தகாண்டும் 

வினவிக்தகாண்டும் தசன்ைபோது, இப சு தநருங்கி வந்து அவர்கபளாடு 

நடந்து தசன்ைார். ஆனால் அவர்  ார் என்று அறிந்து உைே முடி ா வாறு 

அவர்கள் கண்கள் ேறைக்கப்ேட்டிருந் ன. அவர் அவர்கறள 

பநாக்கி, “வழிதநடுகிலும் நீங்கள் ஒருவபோடு ஒருவர் 

பேசிக்தகாண்டிருப்ேது என்ன?” என்று பகட்டார். அவர்கள் 

முகவாட்டத்ப ாடு நின்ைார்கள்.  

அவர்களுள் கிளப ாப்ோ என்னும் தே ருறட  ஒருவர் அவரிடம் 

ேறுதோழி ாக, “எருசபேமில்  ங்கியிருப்ேவர்களுள் உேக்கு 



ேட்டும் ான் இந்நாள்களில் நிகழ்ந் றவ த ரி ாப ா!” என்ைார். அ ற்கு 

அவர் அவர்களிடம், “என்ன நிகழ்ந் து?” என்று பகட்டார். அவர்கள் 

அவரிடம், “நாசபேத்து இப சுறவப் ேற்றிப  ான் பேசுகின்பைாம். அவர் 

கடவுளுக்கும் ேக்கள் எல்ோருக்கும் முன்ோகச் தசால்லிலும் தச லிலும் 

வல்ே இறைவாக்கினோகத் திகழ்ந் ார். அவர் இஸ்ேப றே மீட்கப் 

போகிைார் என்று நாங்கள் எதிர்ோர்த்து இருந்ப ாம். ஆனால்  றேறேக் 

குருக்களும் ஆட்சி ாளர்களும் அவருக்கு ேேை ண்டறன விதித்துச் 

சிலுறவயில் அறைந் ார்கள். இறவத ல்ோம் நிகழ்ந்து இன்பைாடு 

மூன்று நாள்கள் ஆகின்ைன. ஆனால் இன்று எங்கறளச் பசர்ந்  

தேண்களுள் சிேர் எங்கறள ேறேப்புக்குள்ளாக்கினர்; அவர்கள் 

விடி ற்காறேயில் கல்ேறைக்குச் தசன்ைார்கள்; அவருறட  உடறேக் 

காைாது திரும்பி வந்து, வானதூ ர்கறளக் கண்ட ாகவும் இப சு 

உயிபோடியிருக்கிைார் என்று அவர்கள் கூறி  ாகவும் தசான்னார்கள். 

எங்கபளாடு இருந் வர்களுள் சிேரும் கல்ேறைக்குச் தசன்று, 

அப்தேண்கள் தசான்னவாபை இருக்கக் கண்டனர். ஆனால் அவர்கள் 

இப சுறவக் காைவில்றே” என்ைார்கள்.  

இப சு அவர்கறள பநாக்கி, “அறிவிலிகபள! இறைவாக்கினர்கள் 

உறேத்  எல்ோவற்றையும் நம்ே இ ோ  ேந்  உள்ளத்தினபே! தேசி ா 

 ாம் ோட்சி அறடவ ற்குமுன் இத்துன்ேங்கறளப் 

ேடபவண்டுேல்ேவா!” என்ைார். பேலும் போபசமு ல் 

இறைவாக்கினர்வறே அறனவரின் நூல்களிலும்  ம்றேக் குறித்து 

எழு ப்ேட்ட  ாவற்றையும் அவர் அவர்களுக்கு விளக்கினார்.  

அவர்கள்  ாங்கள் போக பவண்டி  ஊறே தநருங்கி வந் ார்கள். 

அவபோ அ ற்கு அப்ோல் போகிைவர் போேக் காட்டிக் தகாண்டார். 

அவர்கள் அவரிடம், “எங்கபளாடு  ங்கும்; ஏதனனில் ோறே பநேம் 

ஆயிற்று; தோழுதும் போயிற்று” என்று கூறிக் கட்டா ப்ேடுத்தி அவறே 

இைங்கறவத் ார்கள். அவர் அங்கு  ங்குோறு அவர்கபளாடு தசன்ைார். 

அவர்கபளாடு அவர் ேந்தியில் அேர்ந்திருந் போது அப்ேத்ற  எடுத்து, 



கடவுறளப் போற்றி, பிட்டு அவர்களுக்குக் தகாடுத் ார். அப்போது 

அவர்கள் கண்கள் திைந் ன. அவர்களும் அவறே அறட ாளம் 

கண்டுதகாண்டார்கள். உடபன அவர் அவர்களிடமிருந்து 

ேறைந்துபோனார். அப்போது, அவர்கள் ஒருவறேத ாருவர் பநாக்கி, 

“வழியிபே அவர் நம்போடு பேசி, ேறைநூறே விளக்கும்போது நம் 

உள்ளம் ேற்றி எரி வில்றே ா?” என்று பேசிக் தகாண்டார்கள். 

அந்பநேபே அவர்கள் புைப்ேட்டு எருசபேமுக்குத் திரும்பிப் 

போனார்கள். அங்பக ேதிதனாருவரும் அவர்கபளாடு இருந் வர்களும் 

குழுமியிருக்கக் கண்டார்கள். அங்கிருந் வர்கள், “ஆண்டவர் 

உண்றே ாகபவ உயிருடன் எழுப்ேப்ேட்டார். அவர் சீபோனுக்குத் 

ப ாற்ைம் அளித்துள்ளார்” என்று தசான்னார்கள்.  அவர்கள் வழியில் 

நிகழ்ந் வற்றையும் அவர் அப்ேத்ற ப் பிட்டுக் தகாடுக்கும்போது 

அவறேக் கண்டுைர்ந்துதகாண்டற யும் அங்கிருந் வர்களுக்கு 

எடுத்துறேத் ார்கள். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 


