
பாஸ்கா- 2ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

நம்பிக்கக ககாண்ட ார் அகைவரும் ஒன்றாய் இருந்தைர்; எல்லா 

உக கைககையும் கபாதுவாய் கவத்திருந்தைர். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    2: 42-47 

 

அக்காலத்தில்  

திருமுழுக்குப் பெற்றவர்கள், திருத்தூதர் கற்பித்தவற்றிலும் 

நட்புறவிலும் அப்ெம் பிடுவதிலும் இறறவவண்டலிலும் உறுதியாய் 

நிறலத்திருந்தார்கள்  .மக்கள் அறைவரிடமும் அச்சம் நிலவியது .

திருத்தூதர் வழியாகப் ெல அருஞ்பசயல்களும் அறடயாளங்களும் 

நிகழ்ந்தை. நம்பிக்றக பகாண்வடார் அறைவரும் ஒன்றாய் இருந்தைர்; 

எல்லா உறடறமகறளயும் பொதுவாய் றவத்திருந்தைர். நிலபுலங்களும் 

பிற உறடறமகளும் உறடவயார் அவற்றற விற்று, அறைவருக்கும் 

அவரவர் வதறவகளுக்கு ஏற்ெப் ெகிர்ந்தளித்தைர் . 

ஒவ்பவாரு நாளும் அவர்கள் ஒவர மைத்வதாடு வகாவிலில் தவறாது 

கூடிவந்தார்கள்; வெருவறகவயாடும் எளிய உள்ளத்வதாடும் வீடுகள் 



வதாறும் அப்ெத்றதப் பிட்டு, உணறவப் ெகிர்ந்து உண்டு வந்தார்கள் .

அவர்கள் கடவுறளப் வொற்றிவந்தார்கள்; எல்லா மக்களுறடய 

நல்பலண்ணத்றதயும் பெற்றிருந்தார்கள்; ஆண்டவரும் தாம் மீட்டுக் 

பகாண்டவர்கறள நாள்வதாறும் அவர்கவளாடு 

வசர்த்துக்பகாண்வடயிருந்தார். 

இது ஆண் வர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உைக்கு நன்றி 

 

பதிலுகரப் பா ல்    திபா 118: 2-4. 13-15. 22-24 (பல்லவி :1) 

பல்லவி :  ஆண் வருக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள், ஏகைனில் அவர் 

நல்லவர்; என்கறன்றும் உள்ைது அவரது டபரன்பு. 

அல்லது: அல்டலலூயா, அல்டலலூயா, அல்டலலூயா! 

2 `என்பறன்றும் உள்ளது அவரது வெரன்பு' எை இஸ்ரவயல் மக்கள் 

சாற்றுவார்களாக ! 

3 `என்பறன்றும் உள்ளது அவரது வெரன்பு'  எை ஆவரானின் 

குடும்ெத்தார் சாற்றுவார்களாக! 

4 `என்பறன்றும் உள்ளது அவரது வெரன்பு' எை ஆண்டவருக்கு 

அஞ்சுவவார் அறைவரும் சாற்றுவார்களாக !  பல்லவி....... 

 

13  அவர்கள் என்றை வலுவுடன் தள்ளி வீழ்த்த முயன்றைர்; ஆைால், 

ஆண்டவர் எைக்குத் துறண நின்றார் . 

14  ஆண்டவவர என் ஆற்றல்; என் ொடல்; என் மீட்பும் அவவர . 

15 நீதிமான்களின் கூடாரங்களில் பவற்றியின் மகிழ்ச்சிக் குரல் 

ஒலிக்கின்றது; ஆண்டவரது வலக்றக வலிறமயாய்ச் 

பசயலாற்றியுள்ளது .      பல்லவி.......... 



22 கட்டுவவார் புறக்கணித்த கல்வல கட்டடத்துக்கு மூறலக்கல் 

ஆயிற்று ! 

23 ஆண்டவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது  !நம் கண்களுக்கு இது 

வியப்ொயிற்று !  

24 ஆண்டவர் வதாற்றுவித்த பவற்றியின் நாள் இதுவவ; இன்று 

அக்களிப்வொம்; அகமகிழ்வவாம் .   பல்லவி......... 

 

 

 இரண் ாம் வாசகம் 

இறந்த இடயசு கிறிஸ்துகவ க வுள் உயிர்த்கதழச் கசய்து, நைக்குப் புதுப் 

பிறப்பு அளித்துள்ைார்  .இவ்வாறு குன்றா எதிர்டநாக்கு ன் நாம் 

வாழ்கிடறாம்.  

திருத்தூதர் டபதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9 

 

நம் ஆண்டவர் இவயசு கிறிஸ்துவின் கடவுளும் தந்றதயுமாைவர் 

வொற்றி  !அவர் தம் வெரிரக்கத்தின்ெடி , இறந்த இவயசு கிறிஸ்துறவ 

உயிர்த்பதழச் பசய்து நமக்குப் புதுப் பிறப்பு அளித்துள்ளார்  .இவ்வாறு 

குன்றா எதிர்வநாக்குடன் நாம் வாழ்கிவறாம் .அழியாத , மாசற்ற, ஒழியாத 

உரிறமப் வெறும் உங்களுக்பகை விண்ணுலகில் றவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

நீங்கள் பகாண்டுள்ள நம்பிக்றகயின் வழியாய் மீட்புக்காகக் 

கடவுளுறடய வல்லறமயால் ொதுகாக்கப்ெட்டு வருகிறீர்கள்  .இம்மீட்பு 

இறுதிக் காலத்தில் பவளிப்ெட ஆயத்தமாய் உள்ளது .  

இப்வொது சிறிது காலம் நீங்கள் ெல்வறகச் வசாதறைகளால் 

துயருறவவண்டியிருப்பினும் அந்நாளிவல வெருவறக பகாள்வீர்கள் .

அழியக்கூடிய பொன் பநருப்பிைால் புடமிடப்ெடுகிறது .அறதவிட 

விறலயுயர்ந்த உங்கள் நம்பிக்றகயும் பமய்ப்பிக்கப்ெடவவ 

துயருறுகிறீர்கள்.  இவயசு கிறிஸ்து பவளிப்ெடும்வொது அந்நம்பிக்றக 



உங்களுக்குப் புகழும் மாண்பும் பெருறமயும் தருவதாய் விளங்கும் .

நீங்கள் அவறரப் ொர்த்ததில்றல; எனினும் அவர்மீது அன்பு 

பசலுத்துகிறீர்கள்  .இப்பொழுதும் நீங்கள் அவறரக் கண்டதில்றல ; 

எனினும் நம்பிக்றக பகாண்டு பசால்பலாண்ணா, ஒப்ெற்ற 

மகிழ்ச்சியறடந்து வெருவறக பகாள்கிறீர்கள்  .இவ்வாறு உங்கள் 

நம்பிக்றகயின் குறிக்வகாளாை ஆன்ம மீட்றெயும் பெறுகிறீ ர்கள். 

 

இது ஆண் வர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உைக்கு நன்றி 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி     டயாவா 20: 29 

அல்டலலூயா, அல்டலலூயா !``டதாைா, என்கைக் கண் தால் நம்பிைாய் .

காணாைடல நம்புடவார் டபறுகபற்டறார்,'' என்கிறார் ஆண் வர் .

அல்டலலூயா.  

 

நற்கசய்தி வாசகம் 

எட்டு  நாள்களுக்குப்  பின்  இடயசு  சீ ர்களுக்குத்  டதான்றிைார். 

✠ டயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம்   20: 19-31 

அன்று வாரத்தின் முதல் நாள்  .அது மாறல வவறள .யூதர்களுக்கு 

அஞ்சிச் சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுகறள 

மூடிறவத்திருந்தார்கள்.  அப்வொது இவயசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் 

நின்று, ̀ `உங்களுக்கு அறமதி உரித்தாகுக!'' என்று வாழ்த்திைார்  .இவ்வாறு 

பசால்லியபின் அவர் தம் றககறளயும் விலாறவயும் அவர்களிடம் 

காட்டிைார் .ஆண்டவறரக் கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி பகாண்டார்கள்.  

இவயசு மீண்டும் அவர்கறள வநாக்கி, ``உங்களுக்கு அறமதி 

உரித்தாகுக  !தந்றத என்றை அனுப்பியதுவொல நானும் உங்கறள 



அனுப்புகிவறன்'' என்றார். இறதச் பசான்ைபின் அவர் அவர்கள்வமல் 

ஊதி, ``தூய ஆவிறயப் பெற்றுக்பகாள்ளுங்கள்  . எவருறடய  ொவங்கறள 

நீங்கள் மன்னிப்பீர்கவளா, அறவ மன்னிக்கப்ெடும்  .எவருறடய 

ருப்பீர்கொவங்கறள மன்னியாதி வளா, அறவ மன்னிக்கப்ெடா'' என்றார்.  

ென்னிருவருள் ஒருவராை திதிம் என்னும் வதாமா, இவயசு 

வந்தவொது அவர்கவளாடு இல்றல. மற்றச் சீடர்கள் அவரிடம், 

``ஆண்டவறரக் கண்வடாம்'' என்றார்கள்  .வதாமா அவர்களிடம் , 

``அவருறடய றககளில் ஆணிகளால் ஏற்ெட்ட தழும்றெப் ொர்த்து, அதில் 

என் விரறல விட்டு, அவர் விலாவில் என் றகறய இட்டாலன்றி நான் 

நம்ெமாட்வடன்'' என்றார்.  

எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருறடய சீடர்கள் மீண்டும் உள்வள 

கூடியிருந்தார்கள்  .அன்று வதாமாவும் அவர்கவளாடு இருந்தார்.  கதவுகள் 

பூட்டப்ெட்டிருந்தும் இவயசு உள்வள வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று, 

``உங்களுக்கு அறமதி உரித்தாகுக!'' என்று வாழ்த்திைார்  .பின்ைர் அவர் 

வதாமாவிடம், ``இவதா  !என் றககள் .இங்வக உன் விரறல இடு .உன் 

றகறய நீட்டி என் விலாவில் இடு .ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்றக பகாள் '' 

என்றார். 

வதாமா அவறரப் ொர்த்து, ̀ `நீவர என் ஆண்டவர்  !நீவர என் கடவுள்!! '' 

என்றார்  .இவயசு அவரிடம் , ``நீ என்றைக் கண்டதால் நம்பிைாய் .

காணாமவல நம்புவவார் வெறுபெற்வறார்'' என்றார். 

வவறு ெல அரும் அறடயாளங்கறளயும் இவயசு தம் சீடர்கள் 

முன்னிறலயில் பசய்தார்  .அறவபயல்லாம் இந்நூலில் 

எழுதப்ெடவில்றல .இவயசுவவ இறறமகைாகிய பமசியா எை நீங்கள் 

வதற்காகவுமநம்பு  ், நம்பி அவர் பெயரால் வாழ்வு பெறுவதற்காகவுவம 

இந்நூலில் உள்ளறவ எழுதப்பெற்றுள்ளை.  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.  

கிறிஸ்துடவ உைக்கு புகழ். 


