
08.04.2018- பாஸ்கா காலம் - 2ஆம் வாரம் 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

ஒரர உள்ளமும் ஒரர உயிருமாய் இருந்தனர். 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்    4: 32-35 

அந்நாள்களில், நம்பிக்கக ககாண்ட மக்கள் அகைவரும் ஒரே உள்ளமும் 

ஒரே உயிருமாய் இருந்தைர். அவர்களுள் எவரும் தமது உகடகமககளத் 

தம்முகடயதாகக் கருதவில்கை; எல்ைாம் அவர்களுக்குப் க ாதுவாய் 

இருந்தது. திருத்தூதர் அகைவரும் ஆண்டவர் இரயசு உயிர்த்கதழுந்தார் 

எை மிகுந்த வல்ைகமரயாடு சான்று கர்ந்து வந்தைர். அவர்கள் 

அகைவரும் மக்களின் நல்கைண்ணத்கத மிகுதியாகப் க ற்றிருந்தைர். 

ரதகவயில் உழல்ரவார் எவரும் அவர்களுள் காணப் டவில்கை. 

நிைபுைன்ககள அல்ைது வீடுககள உகடரயார் அவற்கை விற்று அந்தத் 

கதாகககயக் ககாண்டு வந்து திருத்தூதருகடய காைடியில் கவப் ர்; அது 

அவேவர் ரதகவக்குத் தக்கவாறு  கிர்ந்து ககாடுக்கப் டும். 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப்பாடல்  தி பா 118: 2-4. 16ab-18. 22-24   (பல்லவி :1 ) 
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பல்லவி:  ஆண்டவருக்கு நன்றி சசலுத்துங்கள். ஏசனனில் அவர் 

நல்லவர்; என்சைன்றும் உள்ளது அவரது ரபரன்பு. 

அல்லது:  அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா,  அல்ரலலூயா! 

2 ‛என்கைன்றும் உள்ளது அவேது ர ேன்பு’ எை இஸ்ேரயல் மக்கள் 

சாற்றுவார்களாக!  

3 ‛என்கைன்றும் உள்ளதுஅவேது ர ேன்பு’ எை ஆரோனின் 

குடும் த்தார் சாற்றுவார்களாக!  

4 ‛என்கைன்றும் உள்ளது அவேது ர ேன்பு’ எை ஆண்டவருக்கு 

அஞ்சுரவார் அகைவரும் சாற்றுவார்களாக!  பல்லவி  ….. 

 

16ab ஆண்டவேது வைக்கக உயர்ந்ரதாங்கி உள்ளது; ஆண்டவேது 

வைக்கக வலிகமயாய்ச் கசயைாற்றியுள்ளது.  

17 நான் இைந்கதாழிரயன்; உயிர் வாழ்ரவன்; ஆண்டவரின் 

கசயல்ககள விரித்துகேப்ர ன்; 

18 கண்டித்தார், ஆண்டவர் என்கைக் கண்டித்தார்; ஆைால் சாவுக்கு 

என்கைக் ககயளிக்கவில்கை.    பல்லவி  ….. 

 

23 கட்டுரவார் புைக்கணித்த கல்ரை கட்டடத்துக்கு மூகைக்கல் 

ஆயிற்று!  

24 ஆண்டவோல் இது நிகழ்ந்துள்ளது! நம் கண்களுக்கு இது 

வியப் ாயிற்று!  

25 ஆண்டவர் ரதாற்றுவித்த கவற்றியின் நாள் இதுரவ; இன்று 

அக்களிப்ர ாம்; அகமகிழ்ரவாம்.   பல்லவி  ….. 



இரண்டாம் வாசகம் 

கடவுளிடமிருந்து பிைக்கும் அறனத்தும் உலறக சவல்லும். 

திருத்தூதர் ரயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்      5: 1-6 

 

அன் ார்ந்தவர்கரள, இரயசுதான் கமசியா என்று நம்புரவார் 

அகைவரும் கடவுளிடமிருந்து பிைந்தவர்கள். க ற்ைவரிடம் அன்பு 

கசலுத்துரவார் பிள்களகளிடமும் அன்பு கசலுத்துவர். நாம் கடவுள்மீது 

அன்புககாண்டு அவர் கட்டகளககளக் ககடப்பிடிக்கும்ர ாது, 

கடவுளின் பிள்களகள்மீதும் அன்பு ககாள்கிரைாம் என் து நமக்குத் 

கதரியவரும். ஏகைனில் அவர் கட்டகளககளக் ககடப்பிடிப் தில்தான் 

கடவுள் அன்பு அடங்கியுள்ளது.  

அவர் கட்டகளகள் நமக்குச் சுகமயாய் இருப் தில்கை. ஏகைனில் 

கடவுளிடமிருந்து பிைக்கும் அகைத்தும் உைகக கவல்லும்; உைகக 

கவல்லுவது நம் நம்பிக்ககரய. இரயசு இகைமகன் என்று  

நம்புரவாகேத் தவிே உைகக கவல்ரவார் யார்? நீோலும் இேத்தத்தாலும்  

வந்தவர் இரயசு கிறிஸ்து. அவர் நீோல் மட்டும் அல்ை. நீோலும்  

இேத்தத்தாலும் வந்தவகேை தூய ஆவியார் சான்று  கர்கிைார். தூய  

ஆவியாரே உண்கம. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     ரயாவா 20: 29 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! "ரதாமா, நீ என்றனக் கண்டதால் நம்பினாய். 

காணாமரல நம்புரவார் ரபறு சபற்ரைார்", என்கிைார் ஆண்டவர். 

அல்ரலலூயா. 
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எட்டு நாள்களுக்குப் பின் இரயசு சீடர்களுக்குத் ரதான்றினார். 

✠ ரயாவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   20: 19-31 

அன்று வாேத்தின் முதல் நாள். அது மாகை ரவகள. யூதர்களுக்கு 

அஞ்சிச் சீடர்கள் தாங்கள் இருந்த இடத்தின் கதவுககள 

மூடிகவத்திருந்தார்கள். அப்ர ாது இரயசு அங்கு வந்து அவர்கள் நடுவில் 

நின்று,  “உங்களுக்கு  அகமதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்திைார். 

இவ்வாறு கசால்லியபின் அவர் தம் ககககளயும் விைாகவயும் 

அவர்களிடம் காட்டிைார். ஆண்டவகேக் கண்டதால் சீடர்கள் மகிழ்ச்சி 

ககாண்டார்கள்.  

இரயசு மீண்டும் அவர்ககள ரநாக்கி, “உங்களுக்கு அகமதி 

உரித்தாகுக! தந்கத என்கை அனுப்பியதுர ாை நானும் உங்ககள 

அனுப்புகிரைன்” என்ைார். இகதச் கசான்ைபின் அவர் அவர்கள்ரமல் 

ஊதி,  “தூய ஆவிகயப் க ற்றுக் ககாள்ளுங்கள். எவருகடய  ாவங்ககள 

நீங்கள் மன்னிப்பீர்கரளா, அகவ மன்னிக்கப் டும். எவருகடய 

 ாவங்ககள மன்னியாதிருப்பீர்கரளா, அகவ மன்னிக்கப் டா” என்ைார்.  

 ன்னிருவருள் ஒருவோை திதிம் என்னும் ரதாமா, இரயசு 

வந்தர ாது அவர்கரளாடு இல்கை.மற்ைச் சீடர்கள் அவரிடம், 

“ஆண்டவகேக் கண்ரடாம்” என்ைார்கள். ரதாமா அவர்களிடம், 

“அவருகடய கககளில் ஆணிகளால் ஏற் ட்ட தழும்க ப்  ார்த்து, அதில் 

என் விேகைவிட்டு, அவர் விைாவில் என் கககய இட்டாைன்றி நான் 

நம் மாட்ரடன்” என்ைார்.  

எட்டு நாள்களுக்குப்பின் அவருகடய சீடர்கள் மீண்டும் உள்ரள 

கூடியிருந்தார்கள். அன்று ரதாமாவும் அவர்கரளாடு இருந்தார். கதவுகள் 

பூட்டப் ட்டிருந்தும் இரயசு உள்ரள வந்து அவர்கள் நடுவில் நின்று,  

“உங்களுக்கு அகமதி உரித்தாகுக!” என்று வாழ்த்திைார். பின்ைர் அவர் 

ரதாமாவிடம், “இரதா! என் கககள். இங்ரக உன் விேகை இடு. உன் 



கககய நீட்டி என் விைாவில் இடு. ஐயம் தவிர்த்து நம்பிக்ககககாள்” 

என்ைார்.  ரதாமா அவகேப்  ார்த்து, “நீரே என் ஆண்டவர்! நீரே என் 

கடவுள்!” என்ைார். இரயசு அவரிடம்,  “நீ என்கைக் கண்டதால் 

நம்பிைாய். காணாமரை நம்புரவார் ர றுக ற்ரைார்” என்ைார்.  

ரவறு  ை அரும் அகடயாளங்ககளயும் இரயசு தம் சீடர்கள்  

முன்னிகையில் கசய்தார். அகவகயல்ைாம் இந்நூலில்  

எழுதப் டவில்கை.இரயசுரவ இகைமகைாகிய கமசியா எை நீங்கள் 

நம்புவதற்காகவும், நம்பி அவர் க யோல் வாழ்வு க றுவதற்காகவுரம 

இந்நூலில் உள்ளகவ எழுதப்க ற்றுள்ளை. 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 


