
பாஸ்கா- 4ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

கடவுள் அவரர ஆண்டவரும் மெசியாவுொக்கினார். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    2: 14a, 36-41 

பெந்தக்க ோஸ்து என்னும் நோள் வந்தகெோது கெதுரு 

ெதிப ோருவருடன் கேர்ந்து, எழுந்து நின்று, உரத்த குரலில் அவர் ளிடம் 

பின்வருமோறு கூறி ோர் :"நீங் ள் சிலுவவயில் அவைந்த இந்த 

இகேசுவவக்  டவுள் ஆண்டவரும் பமசிேோவுமோக்கி ோர் என்ெவத 

இஸ்ரகேல் மக் ளோகிே நீங் ள் அவ வரும் உறுதிேோ  

அறிந்துப ோள்ளுங் ள்."  

அவர் ள் இவதக் க ட்டு உள்ளம் குத்தப்ெட்டவர் ளோய் 

கெதுருவவயும் மற்ைத் திருத்தூதர் வளயும் ெோர்த்து, ``ேக ோதரகர, நோங் ள் 

என்  பேய்ே கவண்டும்?'' என்று க ட்டோர் ள். அதற்குப் கெதுரு, 

அவர் ளிடம், ``நீங் ள் ம ம் மோறுங் ள்  .உங் ள் ெோவங் ளிலிருந்து 

மன்னிப்புப் பெறுவதற் ோ  ஒவ்பவோருவரும் இகேசு கிறிஸ்துவின் 



பெேரோல் திருமுழுக்குப் பெறுங் ள்  .அப்பெோழுது தூே ஆவிவேக் 

ப ோவடேோ ப் பெறுவீர் ள் .ஏப ன்ைோல் இந்த வோக்குறுதிேோ து 

உங் ளுக்கும் உங் ளது பிள்வள ளுக்கும் பதோவையிலுள்ள ேோவருக்கும் 

ஆண்டவரோகிே  டவுள் தம்மிடம் அவைக்கும் அவ வருக்கும் உரிேது'' 

என்ைோர். 

கமலும் அவர் கவறுெை ேோன்று வள எடுத்துக்கூறி, ``பநறிப ட்ட 

இந்தத் தவைமுவையிலிருந்து, உங் வளக்  ோப்ெோற்றிக்ப ோள்ளுங் ள்'' 

என்று அறிவுறுத்தி ோர். அவருவடே வோர்த்வத வள 

ஏற்றுக்ப ோண்டவர் ள் திருமுழுக்குப் பெற்ைோர் ள்  .அன்று ஏைக்குவைே 

மூவோயிரம் கெர் அவர் களோடு கேர்க் ப்ெட்ட ர்.  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரைவா உெக்கு நன்றி 

 

பதிலுரரப் பாடல்   திபா 23: 1-3a .3b-4. 5. 6. (பல்லவி :1) 

 

பல்லவி : ஆண்டவரர என் ஆயர்; எனக்ரகதும் குரையில்ரல . 

அல்லது :  அல்ரலலூயா. 

1  ஆண்டவகர என் ஆேர்; எ க்க தும் குவையில்வை . 

2  ெசும்புல் பவளிமீது எவ  அவர் இவளப்ெோைச் பேய்வோர்; 

அவமதிேோ  நீர்நிவை ளுக்கு எவ  அவைத்துச் பேல்வோர் . 

3a அவர் எ க்குப் புத்துயிர் அளிப்ெோர் .    பல்லவி....... 

 

3b  தம் பெேர்க்க ற்ெ எவ  நீதிவழி நடத்திடுவோர் . 



4  கமலும், ேோவின் இருள்சூழ் ெள்ளத்தோக்கில் நோன் நடக்  

கநர்ந்தோலும், நீர் என்க ோடு இருப்ெதோல் எத்தீங்கிற்கும் 

அஞ்சிகடன்; உம் க ோலும் பநடுங் ழியும் என்வ த் கதற்றும்.  

பல்லவி......... 

5  என்னுவடே எதிரி ளின்  ண் முன்க  எ க்ப ோரு விருந்திவ  

ஏற்ெோடு பேய்கின்றீர்; என் தவையில் நறுமணத் வதைம் பூசுகின்றீர்; 

எ து ெோத்திரம் நிரம்பி வழிகின்ைது .    பல்லவி....... 

 

6  உண்வமேோ கவ, என் வோழ்நோள் எல்ைோம் உம் அருள் நைமும் 

கெரன்பும் என்வ ப் புவடசூழ்ந்து வரும்; நோனும் ஆண்டவரின் 

இல்ைத்தில் பநடுநோள் வோழ்ந்திருப்கென் . பல்லவி......... 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

உங்கள் ஆன்ொக்களின் ஆயரிடம் திரும்பி வந்திருக்கிறீர்கள். 

திருத்தூதர் ரபதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  2: 20b-25 

அன்பிற்குரிேவர் கள,  

நன்வம பேய்தும், அதற் ோ ப் பெோறுவமகேோடு துன்புற்ைோல், அது 

 டவுளுக்கு உ ந்ததோகும்  .கிறிஸ்துவும் உங் ளுக் ோ த் துன்புற்று ஒரு 

முன் மோதிரிவே வவத்துச் பேன்றுள்ளோர்.  எ கவ நீங் ள் அவருவடே 

அடிச்சுவடு வளப் பின்ெற்றுங் ள்; இதற் ோ கவ 

அவைக் ப்ெட்டுள்ளீர் ள் . 

``வன்பேேல் எதுவும் அவர் பேய்ததில்வை; வஞ்ேவ  எதுவும் அவர் 

வோயில் இருந்ததில்வை.'' ெழிக் ப்ெட்டகெோது ெதிலுக்குப் 

ெழிக் வில்வை; துன்புறுத்தப்ெட்டகெோது அச்சுறுத்தவில்வை; 

நிேோேமோ த் தீர்ப்பு வைங்குகவோரிடம் தம்வம ஒப்ெவடத்தோர். 



சிலுவவயின்மீது தம் உடலில் நம் ெோவங் வள அவகர சுமந்தோர் .

நோம் ெோவங் ளுக்கு இைந்து, நீதிக் ோ  வோழ்வதற்க  இவ்வோறு பேய்தோர் .

அவர்தம்  ோேங் ளோல் நீங் ள் குணமவடந்துள்ளீர் ள் .  

நீங் ள் வழி தவறி அவையும் ஆடு வளப்கெோை இருந்தீர் ள் . 

ஆ ோல் இப்பெோழுது உங் ள் ஆன்மோக் ளின் ஆேரும் 

 ண் ோணிப்ெோளருமோய் இருப்ெவரிடம் திரும்பி வந்திருக்கிறீர் ள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரைவா உெக்கு நன்றி 

 

நற்மசய்திக்கு முன் வாழ்த்மதாலி     ரயாவா 10: 14-15 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா  !நல்ல ஆயன் நாரன .நானும் என் ஆடுகரை 

அறிந்திருக்கிரைன்; என் ஆடுகளும் என்ரன அறிந்திருக்கின்ைன, என்கிைார் 

ஆண்டவர்  .அல்ரலலூயா.  

 

 

 நற்மசய்தி வாசகம் 

ஆடுகளுக்கு வாயில் நாரன. 

✠ ரயாவான் எழுதிய நற்மசய்தியிலிருந்து வாசகம்    10: 1-10 

அக் ோைத்தில்  

இகேசு கூறிேது :``உறுதிேோ  உங் ளுக்குச் பேோல்கிகைன்  :ஆட்டுக் 

ப ோட்டிலில் வோயில் வழிேோ  நுவைேோமல் கவறு வழிேோ  ஏறிக் 

குதிப்கெோர் திருடர் அல்ைது ப ோள்வளேரோய் இருப்ெர் .வோயில் வழிேோ  

நுவைெவர் ஆடு ளின் ஆேர் .அவருக்க   ோவைர் வோயிவைத் 

திைந்துவிடுவோர் .ஆடு ளும் அவரது குரலுக்க  பேவிேோய் க்கும்  .அவர் 



தம்முவடே பேோந்த ஆடு வளப் பெேர் பேோல்லிக் கூப்பிட்டு பவளிகே 

கூட்டிச் பேல்வோர் .தம்முவடே பேோந்த ஆடு ள் அவ த்வதயும் பவளிகே 

ஓட்டி வந்தபின் அவர் அவற்றிற்குமுன் பேல்வோர் .ஆடு ளும் அவவரப் 

பின்பதோடரும் .ஏப னில் அவரது குரல் அவற்றுக்குத் பதரியும் .அறிேோத 

ஒரு வவர அவவ பின்பதோடரோ  .அவவர விட்டு அவவ ஓடிப்கெோகும் .

ஏப னில் அவரது குரல் அவற்றுக்குத் பதரிேோது. ''  

இகேசு அவர் ளிடம் உவவமேோ  இவ்வோறு பேோன் ோர். ஆ ோல் 

அவர் பேோன் வத அவர் ள் புரிந்துப ோள்ளவில்வை . 

மீண்டும் இகேசு கூறிேது :``உறுதிேோ  உங் ளுக்குச் பேோல்கிகைன் :

ஆடு ளுக்கு வோயில் நோக  .எ க்கு முன்பு வந்தவர் அவ வரும் 

திருடரும் ப ோள்வளேருகம .அவர் ளுக்கு ஆடு ள் 

பேவிேோய்க் வில்வை .நோக  வோயில் .என் வழிேோ  நுவைகவோருக்கு 

ஆெத்து இல்வை .அவர் ள் உள்கள கெோவர் ; பவளிகே வருவர்; கமய்ச்ேல் 

நிைத்வதக்  ண்டுப ோள்வர்  .திருடுவதற்கும் ப ோல் வதற்கும் 

அழிப்ெதற்குமன்றித் திருடர் கவபைதற்கும் வருவதில்வை  .ஆ ோல் நோன் 

ஆடு ள் வோழ்வவப் பெறும்பெோருட்டு, அதுவும் நிவைவோ ப் 

பெறும்பெோருட்டு வந்துள்களன்.''  

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்மசய்தி.  

கிறிஸ்துரவ உெக்கு புகழ். 

 


