
பாஸ்கா- 5ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

  

முதல் வாசகம் 

தூய ஆவி நிறைந்த எழுவறரத் ததரிந்ததடுங்கள். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்     6: 1-7 

அக்காலத்தில் சீடர்களின் எண்ணிக்கக பெருகி வந்தது. அப்பொது, 

கிபேக்க ப ாழி பெசுபவார் தங்களுகடய ககம்பெண்கள் அன்றாடப் 

ெந்தியில் முகறயாகக் கவனிக்கப்ெடவில்கல என்று எபிபேய ப ாழி 

பெசுபவாருக்கு எதிோக முணுமுணுத்தனர்.  

எனபவ ென்னிரு திருத்தூதரும் சீடர்ககை ஒருங்பக வேவகைத்து, “

நாங்கள் கடவுைது வார்த்கதகயக் கற்பிப்ெகத விட்டுவிட்டுப் ெந்தியில் 

ெரி ாறும் ெணியில் ஈடுெடுவது முகற அல்ல. ஆதலால் அன்ெர்கபை, 

உங்களிடமிருந்து, நற்சான்று பெற்றவர்களும் தூய ஆவி அருளும் 

வல்லக யும் ஞானமும் நிகறந்தவர்களு ான எழுவகேக் கவன ாய்த் 

பதரிந்பதடுங்கள். அவர்ககை நாம் இந்தப் ெணியில் நியமிப்பொம். 

நாங்கபைா இகற பவண்டலிலும், இகற வார்த்கதப் ெணியிலும் 

உறுதியாய் நிகலத்திருப்பொம்” என்று கூறினர். 

திேைாய்க் கூடியிருந்த சீடர் அகனவரும் இக்கருத்கத 

ஏற்றுக்பகாண்டனர். அதன்ெடிபய அவர்கள் நம்பிக்ககயும் தூய ஆவியும் 

நிகறந்த ஸ்பதவான், பிலிப்பு, பிேக்பகார், நிக்காபனார், தீப ான், ெர் னா, 



யூதம் தழுவிய அந்திபயாக்கிய நகேத்து நிர்பகாலா என்ெவர்ககைத் 

பதரிந்பதடுத்து அவர்ககைத் திருத்தூதர் முன்னால் நிறுத்தினார்கள். 

திருத்தூதர் தங்கள் ககககை அவர்கள்மீது கவத்து இகறவனிடம் 

பவண்டினர். 

கடவுைது வார்த்கத ப ன்ப லும் ெேவி வந்தது. சீடர்களின் 

எண்ணிக்கக எருசபலம் நகரில் மிகுதியாகப் பெருகிக் பகாண்பட 

பசன்றது. குருக்களுள் பெருங் கூட்டத்தினரும் இகறவார்த்கதக்குக் 

கீழ்ப்ெடிந்து நம்பிக்கக பகாண்டனர். 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப் பாடல்                      திபா 33: 1-2. 4-5. 18-19. (பல்லவி :22) 

 

பல்லவி :ஆண்டவரர, உமது ரபரன்பு எங்கள்மீது இருப்பதாக! 

அல்லது: அல்ரலலூயா. 

1 நீதி ான்கபை, ஆண்டவரில் களிகூருங்கள்; நீதியுள்பைார் அவகேப் 

புகழ்வது பொருத்த ானபத. 

2  யாழிகசத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி பசலுத்துங்கள்; ெதின் நேம்பு 

யாழினால் அவகேப் புகழ்ந்து ொடுங்கள் .  பல்லவி...... 

4  ஆண்டவரின் வாக்கு பநர்க யானது; அவருகடய பசயல்கள் 

எல்லாம் நம்பிக்ககக்கு உரியகவ . 

5  அவர் நீதிகயயும் பநர்க கயயும் விரும்புகின்றார்; அவேது 

பெேன்ொல் பூவுலகு நிகறந்துள்ைது .    பல்லவி....... 

18 த க்கு அஞ்சி நடப்பொகேயும் தம் பெேன்புக்காகக் 

காத்திருப்பொகேயும் ஆண்டவர் கண்ப ாக்குகின்றார் . 



19 அவர்கள் உயிகேச் சாவினின்று காக்கின்றார்; அவர்ககைப் 

ெஞ்சத்திலும் வாழ்விக்கின்றார் .     பல்லவி........ 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

நீங்கள் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட வழிமரபினர், அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர். 

 

திருத்தூதர் ரபதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-9 

 

உயிருள்ை கல்லாகிய அவகே அணுகுங்கள்.  னிதோல் உதறித் 

தள்ைப்ெட்டதாயினும் கடவுைால் பதரிந்து பகாள்ைப்ெட்ட 

உயர் திப்புள்ை கல் அதுபவ. நீங்களும் உயிருள்ை கற்கைாயிருந்து, 

ஆவிக்குரிய இல்ல ாகக் கட்டி எழுப்ெப்ெடுவீர்கைாக! இபயசு 

கிறிஸ்துவின் வழியாய்க் கடவுளுக்கு உகந்த ஆவிக்குரிய ெலிககைப் 

ெகடக்கும் தூய குருக்களின் கூட்ட ாகவும் இருப்பீர்கைாக! ஏபனனில், 

“இபதா, சீபயானில் நான் ஒரு மூகலக்கல் நாட்டுகிபறன். அது 

பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட, விகலயுயர்ந்த மூகலக்கல். அதில் நம்பிக்கக 

பகாண்படார் ெதற்ற கடயார்” என்று  கறநூலில் கா க்கிடக்கிறது. 

நம்பிக்கக பகாண்ட உங்களுக்கு அது உயர் திப்புள்ைதாக 

விைங்கும். நம்பிக்கக இல்லாதவர்ககைப் பொறுத்த ட்டில், 

“கட்டுபவார் புறக்கணித்த கல்பல முதன்க யான 

மூகலக்கல்லாயிற்று.”  ற்றும் அது, “இடறுதற் கல்லாகவும் தடுக்கி 

விைச்பசய்யும் கற்ொகறயாகவும்” இருக்கும். அவர்கள் வார்த்கதகய 

ஏற்காததால் தடுக்கி விழுகிறார்கள்; இதற்பகன்பற அவர்கள் 

குறிக்கப்ெட்டிருக்கிறார்கள். 

ஆனால், நீங்கள் பதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட வழி ேபினர், அேச 

குருக்களின் கூட்டத்தினர், தூய  க்களினத்தினர்; அவேது உரிக ச் 



பசாத்தான  க்கள். எனபவ உங்ககை இருளினின்று த து வியத்தகு 

ஒளிக்கு அகைத்துள்ைவரின் ப ன்க மிக்க பசயல்ககை அறிவிப்ெது 

உங்கள் ெணி. 

  

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்தசய்திக்கு முன் வாழ்த்ததாலி     ரயாவா 14: 6 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா  !வழியும் உண்றமயும் வாழ்வும் நாரன . 

நான் வழியாய் அன்றி எவரும் தந்றதயிடம் வருவதில்றல, என்கிைார் 

ஆண்டவர், அல்ரலலூயா. 

 

நற்தசய்தி வாசகம் 

வழியும் உண்றமயும் வாழ்வும் நாரன. 

✠ ரயாவான் எழுதிய நற்தசய்தியிலிருந்து வாசகம்    14: 1-12 

அக்காலத்தில்  

 இபயசு தம் சீடகே பநாக்கிக் கூறியது:“நீங்கள் உள்ைம் கலங்க 

பவண்டாம். கடவுளிடம் நம்பிக்கக பகாள்ளுங்கள். என்னிடமும் 

நம்பிக்கக பகாள்ளுங்கள். தந்கத வாழும் இடத்தில் உகறவிடங்கள் ெல 

உள்ைன. அப்ெடி இல்கலபயனில், ‘உங்களுக்கு இடம் ஏற்ொடு 

பசய்யப்பொகிபறன்’ என்று பசால்லியிருப்பெனா? நான் பொய் 

உங்களுக்கு இடம் ஏற்ொடு பசய்தபின் திரும்பிவந்து உங்ககை என்னிடம் 

அகைத்துக்பகாள்பவன். அப்பொது நான் இருக்கும் இடத்திபலபய 

நீங்களும் இருப்பீர்கள். நான் பொகுமிடத்துக்கு வழி உங்களுக்குத் 

பதரியும்” என்றார். 



பதா ா அவரிடம், “ஆண்டவபே, நீர் எங்பக பொகிறீர் என்பற 

எங்களுக்குத் பதரியாது. அப்ெடியிருக்க நீர் பொகுமிடத்துக்கான வழிகய 

நாங்கள் எப்ெடித் பதரிந்து பகாள்ை இயலும்?” என்றார். இபயசு 

அவரிடம், “வழியும் உண்க யும் வாழ்வும் நாபன. என் வழியாய் அன்றி 

எவரும் தந்கதயிடம் வருவதில்கல. “நீங்கள் என்கன அறிந்திருந்தால் 

என் தந்கதகயயும் அறிந்திருப்பீர்கள். இது முதல் நீங்கள் தந்கதகய 

அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவகேக் கண்டுமிருக்கிறீர்கள்” என்றார். 

 அப்பொது பிலிப்பு, அவரிடம், “ஆண்டவபே, தந்கதகய 

எங்களுக்குக் காட்டும்; அதுபவ பொதும்” என்றார். இபயசு அவரிடம் 

கூறியது: “பிலிப்பெ, இவ்வைவு காலம் நான் உங்கபைாடு இருந்தும் நீ 

என்கன அறிந்துபகாள்ைவில்கலயா? என்கனக் காண்ெது தந்கதகயக் 

காண்ெது ஆகும். அப்ெடியிருக்க, ‘தந்கதகய எங்களுக்குக் காட்டும்’ 

என்று நீ எப்ெடிக் பகட்கலாம்? நான் தந்கதயினுள்ளும் தந்கத 

என்னுள்ளும் இருப்ெகத நீ நம்புவதில்கலயா? நான் உங்களுக்குக் 

கூறியவற்கற நானாகக் கூறவில்கல. என்னுள் இருந்துபகாண்டு 

பசயலாற்றுெவர் தந்கதபய. நான் தந்கதயுள் இருக்கிபறன்; தந்கத 

என்னுள் இருக்கிறார்.  

நான் பசால்வகத நம்புங்கள்; என் வார்த்கதயின் பொருட்டு 

நம்ொவிட்டால் என் பசயல்களின் பொருட்டாவது நம்புங்கள். நான் 

பசய்யும் பசயல்ககை என்னிடம் நம்பிக்கக பகாள்ெவரும் பசய்வார்; 

ஏன், அவற்கறவிடப் பெரியவற்கறயும் பசய்வார். ஏபனனில் நான் 

தந்கதயிடம் பொகிபறன் என உறுதியாக உங்களுக்குச் பசால்கிபறன். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி .   ----     கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 


