
 

முதல் வாசகம் 

ஆண்டவரில் நம்பிக்ககக் ககாண்டவரின் கூட்டம் வளர்ந்துள்ளது 

 திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம்     5:12-16 

மக்களிடையே பல அரும் அடைோளங்களும் அருஞ்செேல்களும் 

திருத்தூதர் வழிோய்ச் செய்ேப்பட்ைன. அடனவரும் ொலயமான் 

மண்ைபத்தில் ஒருமனத்தவராய்க் கூடி வந்தனர்.  மற்றவர் ோரும் 

இவர்கயளாடு யெர்ந்துசகாள்ளத் துணிேவில்டல. ஆயினும் மக்கள் 

இவர்கடளப் பற்றிப் சபருடமோகப் யபசினர்.   

ஆண்ைவரிைம் நம்பிக்டக சகாண்ை திரளான ஆண்களும் 

சபண்களும் இவர்கயளாடு யெர்க்கப்பட்ைார்கள்.  யபதுரு நைந்து 

செல்லும்யபாது அவர் நிழல் சிலர் யமலாவது படுமாறு மக்கள் 

உைல்நலமற்யறாடரக் கட்டில்களிலும் படுக்டககளிலும் கிைத்திச் 

சுமந்துசகாண்டுவந்து வீதிகளில் டவத்தார்கள்;  எருெயலடமச் 

சுற்றியிருந்த நகரங்களிலிருந்து மக்கள் உைல்நலமற்யறாடரயும், தீே 

ஆவிகளால் இன்னலுற்யறாடரயும் சுமந்து சகாண்டு திரளாகக் 

கூடிவந்தார்கள். அவர்கள் அடனவரும் நலம் சபற்றனர். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகைவா உமக்கு நன்றி 



பதிலுகைப் பாடல்   திபா 118:2-4. 22-24. 25-27a(பல்லவி:1) 

பல்லவி:  ஆண்டவருக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள், ஏகெனில் அவர் 

நல்லவர்; என்கைன்றும் உள்ளது அவைது பபைன்பு.  

அல்லது  

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! 

2  'என்சறன்றும் உள்ளது அவரது யபரன்பு' என் இஸ்ரயேல் மக்கள் 

ொற்றுவார்களாக!  

3  'என்சறன்றும் உள்ளது அவரது யபரன்பு' என் ஆயரானின் 

குடும்பத்தார் ொற்றுவார்களாக!  

4  'என்சறன்றும் உள்ளது அவரது யபரன்பு' என ஆண்ைவருக்கு 

அஞ்சுயவார் அடனவரும் ொற்றுவார்களாக!   ...........பல்லவி 

 

22  கட்டுயவார் புறக்கணித்த கல்யல கட்ைைத்துக்கு மூடலக்கல் 

ஆயிற்று!  

23 ஆண்ைவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது! நம் கண்களுக்கு இது 

விேப்பாயிற்று!  

24 ஆண்ைவர் யதாற்றவித்த சவற்றியின் நாள் இதுயவ; இன்று 

அக்களிப்யபாம்; அகமகிழ்யவாம்.    .............பல்லவி 

 

25  ஆண்ைவயர! மீட்ைருளும்! ஆண்ைவயர! சவற்றிதாரும்!  

26  ஆண்ைவரின் சபேரால் வருபவர் ஆசி சபற்றவர்! ஆண்ைவரது 

இல்லத்தினின்று உங்களுக்கு ஆசி கூறுகியறாம்.  

27a  ஆண்ைவயர இடறவன்; அவர் நம்மீது ஒளிர்ந்துள்ளார்; 

கிடளகடளக் டகயியலந்தி விழாவிடனத் சதாைங்குங்கள்; 

பீைத்தின் சகாம்புகள்வடர பவனிோகச் செல்லுங்கள். ...........பல்லவி 



இைண்டாம் வாசகம் 

சாவுக்கு உட்பட்படொயினும் இபதா நான் என்கைன்றும் வாழ்கிபைன். 

திருத்தூதர் பயாவான் எழுதிய திருகவளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம்  

1:9-11, 12-13, 17-19 

உங்கள் ெயகாதரனும், இயேசுயவாடு இடைந்த நிடலயில் உங்கள் 

யவதடனயிலும் ஆட்சியுரிடமயிலும் மனவுறுதியிலும் 

பங்குசகாள்பவனுமான யோவான் என்னும் நான் கைவுளின் வாக்டக 

அறிவித்து இயேசுவுக்குச் ொன்று பகர்ந்ததால் பத்மு தீவுக்கு வர யநர்ந்தது.  

ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழடமேன்று தூேஆவி என்டன ஆட்சகாள்ளயவ 

எனக்குப் பின்னால் சபரும்குரல் ஒன்று எக்காளம்யபால முழங்கக் 

யகட்யைன்.  "நீ காண்படத ஒரு சுருயளட்டில் எழுதி, எயபசு, சிமிர்னா, 

சபர்காம், திேத்திரா, ெர்டத, பிலசதல்பிோ, இலயவாதிக்யகோ ஆகிே ஏழு 

இைங்களிலும் உள்ள திருச்ெடபகளுக்கு அடத அனுப்பி டவ" என்று 

அக்குரல் கூறிேது.  

 என்யனாடு யபசிேவர் ோர் என்று பார்க்கத் திரும்பியனன். 

அப்சபாழுது ஏழு சபான் விளக்குத்தண்டுகடளக் கண்யைன்.  அவற்றின் 

நடுயவ மானிைமகடனப் யபான்ற ஒருவடரப் பார்த்யதன். அவர் நீண்ை 

அங்கியும் மார்பில் சபான் பட்டையும் அணிந்திருந்தார்.  

 நான் அவடரக் கண்ைசபாழுது செத்தவடனப்யபால் அவரது 

காலில் விழுந்யதன். அவர் தமது வலக் டகடே என்மீது டவத்துச் 

சொன்னது; "அஞ்ொயத! முதலும் முடிவும் நாயன. வாழ்பவரும் நாயன. 

இறந்யதன்; ஆயினும் இயதா என்சறன்றும் வாழ்கின்யறன். ொவின் மீதும் 

பாதாளத்தின் மீதும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு.  எனயவ நீ காண்பவற்டற, 

அதாவது இப்சபாழுது நிகழ்கின்றவற்டறயும் இனி 

நிகழவிருப்பவற்டறயும் எழுதிடவ". 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு 

http://www.tamilcatholic.de/readings/2013/0407.html


இகைவா உமக்கு நன்றி 

 

 

 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி     பயாவா 20: 29 

அல்பலலூயா, அல்பலலூயா!உங்களுக்கு அகமதி உரித்தாகுக! தந்கத 

என்கெ அனுப்பியது பபால நானும் உங்ககள 

அனுப்பகிபைன்அல்பலலூயா  

 

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

எட்டு நாள்களுக்குப் பின் இபயசு சீடர்களுக்கு பதான்றிொர் 

⃰பயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்    20:19-31 

 அன்று வாரத்தின் முதல் நாள். அது மாடல யவடள. யூதர்களுக்கு 

அஞ்சிச் சீைர்கள் தாங்கள் இருந்த இைத்தின் கதவுகடள 

மூடிடவத்திருந்தார்கள். அப்யபாது இயேசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் 

நின்று, "உங்களுக்கு அடமதி உரித்தாகுக!" என்று வாழ்த்தினார்.  இவ்வாறு 

சொல்லிே பின் அவர் தம் டககடளயும் விலாடவயும் அவர்களிைம் 

காட்டினார். ஆண்ைவடரக் கண்ைதால் சீைர்கள் மகிழ்ச்சி சகாண்ைார்கள்.  

 இயேசு மீண்டும் அவர்கடள யநாக்கி, "உங்களுக்கு அடமதி 

உரித்தாகுக! தந்டத என்டன அனுப்பிேது யபால நானும் உங்கடள 

அனுப்பகியறன்" என்றார்.  இடதச் சொன்ன பின் அவர் அவர்கள்யமல் 

ஊதி, "தூே ஆவிடேப் சபற்றுக் சகாள்ளுங்கள்.  எவருடைே பாவங்கடள 

நீங்கள் மன்னிப்பீர்கயளா, அடவ மன்னிக்கப்படும். எவருடைே 

பாவங்கடள மன்னிோதிருப்பீர்கயளா, அடவ மன்னிக்கப்பைா" என்றார்.  



 பன்னிருவருள் ஒருவரான திதிம் என்னும் யதாமா, இயேசு 

வந்தயபாது அவர்கயளாடு இல்டல.  மற்றச் சீைர்கள் அவரிைம், 

"ஆண்ைவடரக் கண்யைாம்" என்றார்கள். யதாமா அவர்களிைம், 

"அவருடைே டககளில் ஆணிகளால் ஏற்பட்ை தழும்டபப் பார்த்து, அதில் 

என் விரடல விட்டு, அவர் விலாவில் என் டகடே இட்ைாலன்றி நான் 

நம்பமாட்யைன்" என்றார்.   

எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருடைே சீைர்கள் மீண்டும் உள்யள 

கூடியிருந்தார்கள். அன்று யதாமாவும் அவர்கயளாடு இருந்தார். கதவுகள் 

பூட்ைப்பட்டிருந்தும் இயேசு உள்யள வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, 

"உங்களுக்கு அடமதி உரித்தாகுக!" என்று வாழ்த்தினார்.  பின்னர் அவர் 

யதாமாவிைம், "இயதா! என் டககள். இங்யக உன் விரடல இடு. உன் 

டகடே நீட்டி என் விலாவில் இடு. ஐேம் தவிர்த்து நம்பிக்டகசகாள்" 

என்றார்.  

யதாமா அவடரப் பார்த்து, "நீயர என் ஆண்ைவர்! நீயர என் கைவுள்!!" 

என்றார்.  இயேசு அவரிைம், "நீ என்டனக் கண்ைதால் நம்பினாய். 

காைாமயல நம்புயவார் யபறுசபற்யறார்" என்றார்.   

யவறு பல அரும் அடைோளங்கடளயும் இயேசு தம் சீைர்கள் 

முன்னிடலயில் செய்தார். அடவசேல்லாம் இந்நூலில் 

எழுதப்பைவில்டல.  இயேசுயவ இடறமகனாகிே சமசிோ என நீங்கள் 

நம்புவதற்காகவும், நம்பி அவர் சபேரால் வாழ்வு சபறுவதற்காகவுயம 

இந்நூலில் உள்ளடவ எழுதப்சபற்றுள்ளன. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி. 

கிறிஸ்துபவ உமக்கு புகழ். 

 


