
பாஸ்கா- 6ஆம் வாரம் 

முதல் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

சமாரியர் மீது ககககை கவக்கவவ, அவர்கள் தூய ஆவிகயப் பபற்றார்கள். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்   8: 5-8. 14-17 

அந்நாள்களில்  

பிலிப்பு, சமாரியா நகர் சசன்று அங்குள்ள மக்களுக்கு 

சமசியாவைப்பற்றி அறிவித்தார். பிலிப்பு சசான்னைற்வைக் ககட்டும் 

அைர் சசய்த அரும் அவையாளங்கவளக் கண்டும் ைந்த திரளான மக்கள் 

ஒருமனத்கதாடு அைருக்குச் சசவிசாய்த்தனர். ஏசனனில் பலவரப் 

பிடித்திருந்த தீய ஆவிகள் அைர்களிைமிருந்து உரத்த குரலுைன் 

கூச்சலிட்டுக்சகாண்கை சைளிகயறின  .முைக்குைாதமுற்கைார் , கால் 

ஊனமுற்கைார் பலரும் குணம் சபற்ைனர்  .இதனால் அந்நகரில் சபரும் 

மகிழ்ச்சி உண்ைாயிற்று.   

சமாரியர் கைவுளின் ைார்த்வதவய ஏற்றுக்சகாண்ைனர் என்பவத 

எருசகலமிலுள்ள திருத்தூதர்கள் ககள்விப்பட்டு, கபதுருவையும் 

கயாைாவனயும் அைர்களிைம் அனுப்பி வைத்தார்கள்  .அைர்கள் சசன்று 

சமாரியர் தூய ஆவியால் ஆட்சகாள்ளப்படுமாறு இவைைனிைம் 



கைண்டினார்கள்; ஏசனனில் அதுைவர அைர்களுள் யாருக்கும் தூய ஆவி 

அருளப்பைவில்வல  .ஆண்ைைராகிய இகயசுவின் சபயரால் அைர்கள் 

திருமுழுக்கு மட்டுகம சபற்றிருந்தார்கள் .பின்பு கபதுருவும் கயாைானும் 

தங்கள் வககவள அைர்கள்மீது வைக்ககை, அைர்கள் தூய ஆவிவயப் 

சபற்ைார்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு நன்றி 

 

 பதிலுகரப் பாடல்   திபா 66: 1-3a .4-5. 6-7a .16,20 (பல்லவி :1) 

பல்லவி: அகைத்துலவகாவர  !கடவுகைப் வபாற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்!  

 

அல்லது :  அல்வலலூயா. 

 

1 அவனத்துலககாகர  !கைவுவளப் கபாற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள்  !அைரது 

சபயரின் மாட்சிவயப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்;  

2 அைரது புகவை கமன்வமப்படுத்துங்கள் . 

3a  கைவுவள கநாக்கி, `உம் சசயல்கள் எவ்ைளவு அஞ்சத்தக்கவை' 

என்று சசால்லுங்கள் .      பல்லவி....... 

 

4 `அவனத்துலககார் உம்வமப் பணிந்திடுைர்; அைர்கள் உம் புகழ் 

பாடிடுைர்; உம் சபயவரப் புகழ்ந்து பாடிடுைர்' என்று 

சசால்லுங்கள். 

5 ைாரீர்  !கைவுளின் சசயல்கவளப் பாரீர் !அைர் மானிைரிவைகய 

ஆற்றிைரும் சசயல்கள் அஞ்சுதற்கு உரியவை .  பல்லவி...... 



 

6 கைவல உலர்ந்த தவரயாக அைர் மாற்றினார்; ஆற்வை அைர்கள் 

நைந்து கைந்தார்கள் .அங்கக அைரில் நாம் அகமகிழ்ந்கதாம். 

7a  அைர் தமது ைலிவமயால் என்சைன்றும் அரசாள்கிைார் !   பல்லவி....... 

16 கைவுளுக்கு அஞ்சி நைப்கபாகர  !அவனைரும் ைாரீர் !ககளீர் !அைர் 

எனக்குச் சசய்ததவன எடுத்துவரப்கபன்.  

20 என் மன்ைாட்வைப் புைக்கணியாத கைவுள் கபாற்றி  !தம் கபரன்வப 

என்னிைமிரு ந்து நீக்காத இவைைன் கபாற்றி ! 

 பல்லவி...... 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

மனித இயல்வபாடு இருந்த கிறிஸ்து இறந்தார் எனினும் ஆவிக்குரிய 

இயல்பு உகடயவராய் உயிர் பபற்பறழுந்தார். 

திருத்தூதர் வபதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்  3: 15-18 

அன்பிற்குரியைர்ககள,  

உங்கள் உள்ளத்தில் கிறிஸ்துவை ஆண்ைைராகக் சகாண்டு அைவரத் 

தூயைசரனப் கபாற்றுங்கள்  .நீங்கள் எதிர்கநாக்கி இருப்பவதக் குறித்து 

யாராைது விளக்கம் ககட்ைால் விவையளிக்க நீங்கள் எப்சபாழுதும் 

ஆயத்தமாய் இருங்கள்.  ஆனால், பணிகைாடும் மரியாவதகயாடும் விவை 

அளியுங்கள்  .உங்கள் மனச்சான்றும் குற்ைமற்ைதாய் இருக்கட்டும் .

அப்சபாழுது உங்கள் கிறிஸ்தை நன்னைத்வதவயப் பழிக்கிைைர்கள் 

உங்கவள இழிைாகப் கபசியவதக் குறித்து சைட்கப்படுைார்கள் .

ஏசனனில், தீவம சசய்து துன்புறுைவதவிை, கைவுளுக்குத் 

திருவுளமானால், நன்வம சசய்து துன்புறுைகத கமல். 



கிறிஸ்துவும் உங்கள் பாைங்களின் சபாருட்டு ஒகர முவையாக 

இைந்தார்  .அைர் உங்கவளக் கைவுளிைம் சகாண்டு கசர்க்ககை இைந்தார் .

நீதியுள்ளைராகிய அைர் நீதியற்ைைர்களுக்காக இைந்தார் .மனித 

இயல்கபாடு இருந்த அைர் இைந்தார் எனினும் ஆவிக்குரிய இயல்பு 

உவையைராய் உயிர் சபற்சைழுந்தார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இகறவா உமக்கு நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி     வயாவா 14: 23 

அல்வலலூயா, அல்வலலூயா  !என்மீது அன்பு பகாண்டுள்ைவர் நான் 

பசால்வகதக் ககடப்பிடிப்பார் .என் தந்கதயும் அவர்மீது அன்பு 

பகாள்வார்  .நாங்கள் அவரிடம் வந்து அவருடன் குடிபகாள்வவாம் , 

என்கிறார் ஆண்டவர்  .அல்வலலூயா.  

 

 

நற்பசய்தி வாசகம் 

மற்பறாரு துகையாைகர உங்களுக்குத் தருமாறு நான் தந்கதயிடம் 

வகட்வபன்  .தந்கத அவகர உங்களுக்கு அருள்வார்.  

✠ வயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம்    14: 15-21 

அக்காலத்தில்  

இகயசு தம் சீைவர கநாக்கிக் கூறியது :``நீங்கள் என்மீது அன்பு 

சகாண்டிருந்தால் என் கட்ைவளகவளக் கவைப்பிடிப்பீர்கள்  .உங்ககளாடு 

என்றும் இருக்கும்படி மற்சைாரு துவணயாளவர உங்களுக்குத் தருமாறு 

நான் தந்வதயிைம் ககட்கபன் .தந்வத அைவர உங்களுக்கு அருள்ைார்.  

அைகர உண்வமவய சைளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார்  .உலகம் அைவர 



ஏற்றுக்சகாள்ள இயலாது .ஏசனனில் அது அைவரக் காண்பதுமில்வல , 

அறிைதுமில்வல  .நீங்கள் அைவர அறிந்திருக்கிறீர்கள் .ஏசனனில் அைர் 

உங்ககளாடு தங்கியிருக்கிைார்; உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிைார் . 

நான் உங்கவளத் திக்கற்ைைர்களாக விைமாட்கைன்  .உங்களிைம் திரும்பி 

ைருகைன் .இன்னும் சிறிது காலத்தில் உலகம் என்வனக் காணாது .ஆனால் 

நீங்கள் என்வனக் காண்பீர்கள்.  ஏசனனில் நான் ைாழ்கிகைன்; நீங்களும் 

ைாழ்வீர்கள்  .நான் தந்வதயுள்ளும் நீங்கள் என்னுள்ளும் நான் 

உங்களுள்ளும் இருப்பவத அந்நாளில் நீங்கள் அைு ந்துசகாள்வீர்கள் .

என் கட்ைவளகவள ஏற்றுக் கவைப்பிடிப்பைர் என்மீது அன்பு 

சகாண்டுள்ளார். என்மீது அன்பு சகாள்பைர்மீது தந்வதயும் அன்பு 

சகாள்ைார்  .நானும் அைர்மீது அன்பு சகாண்டு அைருக்கு என்வன 

சைளிப்படுத்துகைன். '' 

 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.  

கிறிஸ்துவவ உமக்கு புகழ். 

 


