
பாஸ்கா- 3ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

 

மரணம் இயேசுவவத் தன் பிடியில் வவத்திருக்க முடிேவில்வை. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    2: 14, 22-33 

பெந்தக்க ோஸ்து என்னும் நோள் வந்தகெோது கெதுரு 

ெதிப ோருவருடன் கேர்ந்து, எழுந்து நின்று, உரத்த குரலில் அவர் ளிடம் 

பின்வருமோறு கூறி ோர் :``யூத மக் கே, எருேகேமில் வோழும் மக் கே, 

இததத் பதரிந்துப ோள்ளுங் ள்; எ து பேோற் தேக்  வனித்துக் 

க ளுங் ள்.  

இஸ்ரகேல் மக் கே, நீங் ள் இந்த வோர்த்தத தேக் க ளுங் ள் .

 டவுள் நோேகரத்து இகேசுவின் வழிேோ  உங் ள் நடுவில் வல்ே 

பேேல் தேயும் அருஞ்பேேல் தேயும் அதடேோேங் தேயும் பேய்து, 

அவதர இன் ோபரன்று உறுதிேோ க்  ோண்பித்தோர்  .இது நீங் ள் அறிந்தகத.  

 டவுள் தோம் வதரேறுத்துள்ே திட்டத்தின்ெடியும், தம் 

முன் றிவின்ெடியும் இந்த இகேசுதவ உங் ள் த யில் விட்டுவிட்டோர் .

நீங் ள் திருச்ேட்டம் அறிேோதோர்மூேம் அவதரச் சிலுதவயில் அதைந்து 



ப ோன்றீர் ள். ஆ ோல்  டவுள் அவதர மரண கவதத யினின்று 

விடுவித்து உயிர்த்பதழச் பேய்தோர்  .ஏப ன்ைோல் மரணம் அவதரத் தன் 

பிடியில் தவத்திருக்  முடிேவில்தே.  தோவீது அவதரக் குறித்துக் கூறிேது: 

`நோன் ஆண்டவதர எப்கெோதும் என்  ண்முன் தவத்துள்கேன்; 

அவர் என் வேப்ெக் ம் உள்ேோர்; எ கவ நோன் அதேவுகைன்  .இத ோல் 

என் இதேம் கெருவத  ப ோள்கின்ைது; என் நோ மகிழ்ச்சிேோல் 

நிதைந்துள்ேது  .என் உடலும் எதிர்ெோர்ப்பில் நிதேத்திருக்கும் .

ஏப ன்ைோல் என்த ப் ெோதோேத்திடம் ஒப்புவிக் மோட்டீர் .உம் 

தூேவத ப் ெடுகுழிதேக்  ோணவிடமோட்டீர்  .வோழ்வின் வழிதே நோன் 

அறிேச் பேய்வீர்; உமது முன்னிதேயில் எ க்கு நிதைவோ  மகிழ்ச்சி 

உண்டு.' 

ேக ோதரர் ேக ோதரி கே, நமது குேமுதல்வரோகிே தோவீததக் குறித்து நோன் 

பேோல்வதத மறுக் மோட்டீர் ள்  .அவர்  ோேமோகி அடக் ம் 

பேய்ேப்ெட்டோர் .அவர்  ல்ேதை இந்நோள்வதர நம்மிதடகே இருக்கிைது. 

அவர் இதைவோக்கி ர் என்ெதோல், தம் வழித்கதோன்ைல் ஒருவர் அவரது 

அரிேதணயில் வீற்றிருப்ெோர் என்று  டவுள் உறுதிேோ  ஆதணயிட்டுக் 

கூறிேதத அறிந்திருந்தோர். அவர் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்பதழுததே 

முன் றிந்து, ̀ அவதரப் ெோதோேத்திடம் ஒப்புவிக் மோட்டீர்; அவரது உடல் 

ெடுகுழிதேக்  ோணவிடமோட்டீர்' என்று கூறியிருக்கிைோர்  . டவுள் இந்த 

இகேசுதவ உயிர்த்பதழச் பேய்தோர் .இதற்கு நோங் ள் அத வரும் 

ேோட்சி ள்.  அவர்  டவுளின் வேப்ெக் த்துக்கு உேர்த்தப்ெட்டு, 

வோக் ளிக் ப்ெட்ட தூே ஆவிதேத் தம் தந்ததயிடமிருந்து பெற்றுப் 

பெோழிந்தருளி ோர்  .நீங் ள்  ோண்ெதும் க ட்ெதும் இதுதோன். '' 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இவைவா உமக்கு நன்றி 

 



 

பதிலுவரப் பாடல்    திபா 16: 1-2,5. 7-8. 9-10. 11 (பல்ைவி :11a) 

பல்ைவி :  ஆண்டவயர, வாழ்வின் வழிவே நான் அறிேச் சசய்வீர். 

அல்ைது :  அல்யைலூோ. 

1 இதைவோ, என்த க்  ோத்தருளும்; உம்மிடம் நோன் அதடக் ேம் 

புகுந்துள்கேன் . 

2 நோன் ஆண்டவரிடம் `நீகர என் ததேவர்; உம்தமேன்றி கவறு 

பேல்வம் எ க்கு இல்தே' என்று பேோன்க ன் . 

5 ஆண்டவர்தோகம என் உரிதமச் பேோத்து; அவகர என் கிண்ணம்; 

எ க்குரிே ெங்த க்  ோப்ெவரும் அவகர .  பல்ைவி.......... 

 

7 எ க்கு அறிவுதர வழங்கும் ஆண்டவதரப் கெோற்றுகின்கைன்; 

இரவில்கூட என் ம ச்ேோன்று என்த  எச்ேரிக்கின்ைது . 

8 ஆண்டவதர எப்கெோதும் என்  ண்முன் தவத்துள்கேன்; அவர் என் 

வேப்ெக் ம் உள்ேோர்; எ கவ, நோன் அதேவுகைன் .      பல்ைவி...... 

 

9 என் இதேம் அக் ளிக்கின்ைது; என் உள்ேம் மகிழ்ந்து துள்ளுகின்ைது; 

என் உடலும் ெோது ோப்பில் நிதேத்திருக்கும் . 

10 ஏப னில், என்த ப் ெோதோேத்திடம் ஒப்புவிக் மோட்டீர்; உம் 

அன்ெத ப் ெடுகுழிதேக்  ோண விடமோட்டீர் .     பல்ைவி......... 

 

11 வோழ்வின் வழிதே நோன் அறிேச் பேய்வீர்; உமது முன்னிதேயில் 

எ க்கு நிதைவோ  மகிழ்ச்சி உண்டு; உமது வேப்ெக் த்தில் 

எப்கெோதும் கெரின்ெம் உண்டு .        பல்ைவி.......... 



 

இரண்டாம் வாசகம் 

உங்கவை விடுவிக்கக் சகாடுக்கப்பட்ட விவை மாசு மறுவற்ை 

ஆட்டுக்குட்டிவேப் யபான்ை கிறிஸ்துவின் உேர் மதிப்புள்ை இரத்தமாகும். 

திருத்தூதர் யபதுரு எழுதிே முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  1: 17-21 

அன்ெோர்ந்தவர் கே,  

நீங் ள் `தந்ததகே' எ  அதழத்து மன்ைோடுெவர், ஆதேப் 

ெோர்த்தல்ே, அவரவர் பேேல் ளின்ெடிகே தீர்ப்பு வழங்குகிைோர் .

ஆத ேோல் இவ்வுேகில் நீங் ள் அன்னிேரோய் வோழும்  ோேபமல்ேோம் 

அவருக்கு அஞ்சி வோழுங் ள்  .உங் ள் மூதோததேரிடமிருந்து 

வழிவழிேோய் வந்த வீணோ  நடத்ததயினின்று உங் தே விடுவிக் க் 

ப ோடுக் ப்ெட்ட விதே என் பவன்று உங் ளுக்குத் பதரியும் .அது 

பெோன்னும் பவள்ளியும் கெோன்று அழிவுக்குட்ெட்டது அல்ே; மோைோ , 

மோசு மறுவற்ை ஆட்டுக் குட்டிதேப் கெோன்ை கிறிஸ்துவின் உேர் 

மதிப்புள்ே இரத்தமோகும் . உே ம் கதோன்றுமுன் கர முன்குறிக் ப்ெட்ட 
அவர், இந்தக்  தடசிக்  ோேத்தில் உங் ளுக் ோ  பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டோர் .

அவர் வழிேோ த்தோன் நீங் ள்  டவுள்மீது நம்பிக்த  ப ோண்டுள்ளீர் ள் .

இைந்த அவதரக்  டவுள் உயிர்த்பதழச் பேய்து 

ெப ருதமப்ெடுத்தியுள்ேோர்  .இத ோல் நீங் ள்  டவுளிடம் நம்பிக்த  

ப ோண்டு அவதர எதிர் கநோக்கி இருக் கவ இவ்வோறு பேய்தோர்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இவைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     திபா 118: 24 



அல்யைலூோ, அல்யைலூோ  !ஆண்டவர் யதாற்றுவித்த சவற்றியின் நாள் 

இதுயவ; இன்று அக்களிப்யபாம்; அகமகிழ்யவாம்  .அல்யைலூோ.  

 

நற்சசய்தி வாசகம் 

இயேசு அப்பத்வதப் பிட்டு சீடர்களுக்குக் சகாடுத்தார்  .அவர்கள் அவவர 

அவடோைம் கண்டுசகாண்டார்கள்.  

✠லூக்கா எழுதிே நற்சசய்தியிலிருந்து வாசகம்    24: 13-35 

வோரத்தின் முதல் நோள் சீடர் ளுள் இருவர் எருேகேமிலிருந்து 

ஏைத்தோழ ெதிப ோரு கிகேோ மீட்டர் பதோதேயிலுள்ே ஓர் ஊருக்குச் 

பேன்று ப ோண்டிருந்த ர்  .அவ்வூரின் பெேர் எம்மோவு .அவர் ள் 

இந்நி ழ்ச்சி ள் அத த்ததயும் குறித்து ஒருவகரோடு ஒருவர் 

உதரேோடிக்ப ோண்கட பேன்ைோர் ள்.  இப்ெடி அவர் ள் 

உதரேோடிக்ப ோண்டும் வி விக்ப ோண்டும் பேன்ைகெோது, இகேசு 

பநருங்கிவந்து அவர் கேோடு நடந்து பேன்ைோர்  .ஆ ோல் அவர் ேோர் என்று 

அறிந்து உணர முடிேோதவோறு அவர் ள்  ண் ள் மதைக் ப்ெட்டிருந்த .  

அவர் அவர் தே கநோக்கி, ``வழிபநடுகிலும் நீங் ள் ஒருவகரோடு ஒருவர் 

கெசிக்ப ோண்டிருப்ெது என் ?'' என்று க ட்டோர்  .அவர் ள் மு  

வோட்டத்கதோடு நின்ைோர் ள்.   

அவர் ளுள் கிேகேோப்ெோ என்னும் பெேருதடே ஒருவர் அவரிடம் 

மறுபமோழிேோ , ``எருேகேமில் தங்கியிருப்ெவர் ளுள் 

உமக்குமட்டும்தோன் இந்நோள் ளில் நி ழ்ந்ததவ பதரிேோகதோ!''என்ைோர். 

அதற்கு அவர் அவர் ளிடம், ``என்  நி ழ்ந்தது?'' என்று க ட்டோர். 

அவர் ள் அவரிடம், ``நோேகரத்து இகேசுதவப் ெற்றிகேதோன் 

கெசுகின்கைோம்  .அவர்  டவுளுக்கும் மக் ள் எல்ேோருக்கும் முன்ெோ ச் 

பேோல்லிலும் பேேலிலும் வல்ே இதைவோக்கி ரோ த் தி ழ்ந்தோர் .அவர் 

இஸ்ரகேதே மீட் ப் கெோகிைோர் என்று நோங் ள் எதிர்ெோர்த்து இருந்கதோம் .

ஆ ோே   ததேதமக் குருக் ளும் ஆட்சிேோேர் ளும் அவருக்கு 



மரணதண்டத  விதித்துச் சிலுதவயில் அதைந்தோர் ள் .

இதவபேல்ேோம் நி ழ்ந்து இன்கைோடு மூன்று நோள் ள் ஆகின்ை .  

ஆ ோல் இன்று எங் தேச் கேர்ந்த பெண் ளுள் சிேர் எங் தே 

மதேப்புக்குள்ேோக்கி ர்; அவர் ள் விடிேற் ோதேயில்  ல்ேதைக்குச் 

பேன்ைோர் ள்; அவருதடே உடதேக்  ோணோது திரும்பி வந்து, 

வோ தூதர் தேக்  ண்டதோ வும் இகேசு உயிகரோடிருக்கிைோர் என்று 

அவர் ள் கூறிேதோ வும் பேோன் ோர் ள்  .எங் கேோடு இருந்தவர் ளுள் 

சிேரும்  ல்ேதைக்குச் பேன்று, அப்பெண் ள் பேோன் வோகை இருக் க் 

 ண்ட ர்  .ஆ ோல் அவர் ள் இகேசு தவக்  ோணவில்தே'' என்ைோர் ள். 

இகேசு அவர் தே கநோக்கி, ``அறிவிலி கே  !இதைவோக்கி ர் ள் 

உதரத்த எல்ேோவற்தையும் நம்ெ இேேோத மந்த உள்ேத்தி கர !பமசிேோ 

தோம் மோட்சிேதடவதற்குமுன் இத்துன்ெங் தேப் ெடகவண்டுமல்ேவோ! '' 

என்ைோர். கமலும் கமோகேமுதல் இதைவோக்கி ர்வதர அத வரின் 

நூல் ளிலும் தம்தமக் குறித்து எழுதப்ெட்ட ேோவற்தையும் அவர் 

அவர் ளுக்கு விேக்கி ோர் . 

அவர் ள் தோங் ள் கெோ கவண்டிே ஊதர பநருங்கி வந்தோர் ள் .

அவகரோ அதற்கு அப்ெோல் கெோகிைவர்கெோேக்  ோட்டிக்ப ோண்டோர்.  

அவர் ள் அவரிடம், ``எங் கேோடு தங்கும்; ஏப னில் மோதே கநரம் 

ஆயிற்று; பெோழுதும் கெோயிற்று'' என்று கூறிக்  ட்டோேப்ெடுத்தி அவதர 

இணங் தவத்தோர் ள். அவர் அங்குத் தங்குமோறு அவர் கேோடு பேன்ைோர். 

அவர் கேோடு அவர் ெந்தியில் அமர்ந்திருந்தகெோது அப்ெத்தத எடுத்து, 

 டவுதேப் கெோற்றி, பிட்டு அவர் ளுக்குக் ப ோடுத்தோர்  .அப்கெோது 

அவர் ள்  ண் ள் திைந்த  .அவர் ளும் அவதர அதடேோேம் 

 ண்டுப ோண்டோர் ள் .உடக  அவர் அவர் ளிடமிருந்து 

மதைந்துகெோ ோர்.  அப்கெோது, அவர் ள் ஒருவதரபேோருவர் கநோக்கி, 

``வழியிகே அவர் நம்கமோடு கெசி, மதைநூதே விேக்கும்கெோது நம் 

உள்ேம் ெற்றி எரிேவில்தேேோ?'' என்று கெசிக்ப ோண்டோர் ள். 



அந்கநரகம அவர் ள் புைப்ெட்டு எருேகேமுக்குத் திரும்பிப் கெோ ோர் ள் .

அங்க  ெதிப ோருவரும் அவர் கேோடு இருந்தவர் ளும் குழுமியிருக் க் 

 ண்டோர் ள் .அங்கிருந்தவர் ள் , ``ஆண்டவர் உண்தமேோ கவ உயிருடன் 

எழுப்ெப்ெட்டோர்  .அவர் சீகமோனுக்குத் கதோற்ைம் அளித்துள்ேோர   '' என்று 

பேோன் ோர் ள் . அவர் ள் வழியில் நி ழ்ந்தவற்தையும் அவர் அப்ெத்ததப் 
பிட்டுக்ப ோடுக்கும்கெோது அவதரக்  ண்டுணர்ந்துப ோண்டததயும் 

அங்கிருந்தவர் ளுக்கு எடுத்துதரத்தோர் ள். 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.  

கிறிஸ்துயவ உமக்கு புகழ். 

 

 


