
15.04.2018- பாஸ்கா காலம்- 3ஆம் வாரம் 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

வாழ்வுக்கு ஊற்றானவரர நீங்கள் ககான்றுவிட்டீர்கள். ஆனால் கடவுள் 

அவரர உயிரராடு எழுப்பினார்.. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்   3: 13-15, 17-19 

 

பேதுரு மக்களை ப ோக்கிக் கூறியது: ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, யோக்பகோபு 

என்னும்  ம் மூதோளதயரின் கடவுள் தம் ஊழியர், இபயசுளைப் 

பேருளமப்ேடுத்தினோர். ஆனோல் நீங்கள் அைளரப் புறக்கணித்துப் 

பிலோத்திடம் ஒப்புவித்துவிட்டீர்கள். அைன் அைருக்கு விடுதளலத் தீர்ப்பு 

அளிக்க முயன்றபேோதும் நீங்கள் அைளர மறுதலித்தீர்கள். நீங்கள் 

தூய்ளமயும் ப ர்ளமயுமோனைளர மறுதலித்துக் பகோளலயோளிளய 

விடுதளல பசய்யுமோறு பைண்டிக்பகோண்டீர்கள். ைோழ்வுக்கு 

ஊற்றோனைளர நீங்கள் பகோன்றுவிட்டீர்கள். ஆனோல் கடவுள் இறந்த 

அைளர உயிபரோடு எழுப்பினோர். இதற்கு  ோங்கள் சோட்சிகள்.  

அன்ேர்கபை, நீங்களும் உங்கள் தளலைர்களும் 

அறியோளமயினோபலபய இப்ேடிச் பசய்துவிட்டீர்கள் என 

எனக்குத்பதரியும். ஆனோல் கடவுள், தம் பமசியோ துன்புறபைண்டும் என்று 

இளறைோக்கினர் அளனைர் ைோயிலோகவும் முன்னறிவித்தளத இவ்ைோறு 
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நிளறபைற்றினோர். எனபை உங்கள் ேோைங்கள் பேோக்கப்ேடும்பேோருட்டு 

மனம்மோறி அைரிடம் திரும்புங்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரறவா உமக்கு நன்றி 

 

 

பதிலுரரப்பாடல்  தி பா 4: 1. 6. 8    (பல்லவி :6b காண்க ) 

 

பல்லவி:  உமது முகத்தின் ஒளி எம்மீது வீசச் கசய்யும் ஆண்டவரர. 

அல்லது:  அல்ரலலூயா. 

 

1 எனக்கு நீதி அருள்கின்ற கடவுபை,  ோன் மன்றோடும்பேோது எனக்குப் 

ேதிலளித்தருளும்;  ோன் ப ருக்கடியில் இருந்தபேோது, நீர் எனக்குத் 

துளைபுரிந்தீர்; இப்பேோதும் எனக்கு இரங்கி, என் பைண்டுதலுக்குச் 

பசவிசோய்த்தருளும்.       பல்லவி  ….. 

6 ‛ லமோனளத எங்களுக்கு அருை யோர் உைர்?’ எனக் பகட்ேைர் ேலர். 

ஆண்டைபர, எங்கள்மீது உமது முகத்தின் ஒளி வீசும்ேடிச் 

பசய்தருளும்.        பல்லவி  ….. 

8 இனி,  ோன் மன அளமதியுடன் ேடுத்துறங்குபைன்; ஏபனனில், 

ஆண்டைபர,  ோன் தனிளமயோயிருந்தோலும் நீபர என்ளனப் 

ேோதுகோப்புடன்  ைோழச் பசய்கின்றீர்.   பல்லவி  ….. 

 



இரண்டாம் வாசகம் 

நம் பாவங்களுக்குக் கழுவாய் அவரர; அரனத்துலகின் பாவங்களுக்கும் 

கழுவாய் அவரர. 

திருத்தூதர் ரயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்      2: 1-5 

 

என் பிள்ளைகபை, நீங்கள் ேோைம் பசய்யோதிருக்க பைண்டும் என இளத 

 ோன் உங்களுக்கு எழுதுகிபறன்; ஆயினும் ஒருைர் ேோைம் பசய்ய 

ப ர்ந்தோல் தந்ளதயிடம் ேரிந்து பேசுேைர் ஒருைர்  மக்கு இருக்கிறோர். 

அைபர மோசற்ற இபயசு கிறிஸ்து.  ம் ேோைங்களுக்குக் கழுைோய் அைபர; 

 ம் ேோைங்களுக்கு மட்டும் அல்ல, அளனத்துலகின் ேோைங்களுக்கும் 

கழுைோய் அைபர.  

 

அைருளடய கட்டளைகளை  ோம் களடப்பிடித்தோல்  ோம் அைளர அறிந்து 

பகோண்படோம் என்ேது உறுதியோகத் பதரியும். “அைளர எனக்குத் பதரியும்” 

எனச் பசோல்லிக் பகோண்டு அைருளடய கட்டளைகளைக் 

களடப்பிடிக்கோபதோர் பேோய்யர்; உண்ளம அைர்களிடம் இரோது. ஆனோல் 

அைரது ைோர்த்ளதளயக் களடப்பிடிப்பேோரிடம் கடவுளின் அன்பு 

உண்ளமயோகபை நிளறைளடகிறது;  ோம் அைபரோடு இளைந்து 

இருக்கிபறோம் என அதனோல் அறிந்துபகோள்ைலோம். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இரறவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி    லூக் 24: 32  காண்க 

அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! " ஆண்டவராகிய இரயசுரவ, மரறநூரல 

எங்களுக்கு விளக்கியருளும். நீர் எம்ரமாடு ரபசும்ரபாது எம் உள்ளம் பற்றி 

எரியச் கசய்தருளும். அல்ரலலூயா. 



ew;nra;jp thrfk; 

பமசியா துன்புற்று, இறந்து, மூன்றாம் நாள் உயிர்த்கதழ ரவண்டும் என்று 

எழுதியுள்ளது. 

✠ லூக்கா எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   24: 35-48 

 

சீடர்கள் ைழியில் நிகழ்ந்தைற்ளறயும் அைர் அப்ேத்ளதப் பிட்டுக் 

பகோடுக்கும்பேோது அைளரக் கண்டுைர்ந்துபகோண்டளதயும் 

அங்கிருந்தைர்களுக்கு எடுத்துளரத்தோர்கள்.  

 

சீடர்கள் இவ்ைோறு பேசிக்பகோண்டிருந்தபேோது இபயசு அைர்கள்  டுவில் 

நின்று, “உங்களுக்கு அளமதி உரித்தோகுக!” என்று அைர்களை 

ைோழ்த்தினோர். அைர்கள் திகிலுற்று, அச்சம் நிளறந்தைர்கைோய், ஓர் 

ஆவிளயக் கோண்ேதோய் நிளனத்தோர்கள். அதற்கு அைர்,  “நீங்கள் ஏன் 

கலங்குகிறீர்கள்? ஏன் இவ்ைோறு உங்கள் உள்ைத்தில் ஐயம் 

பகோள்ளுகிறீர்கள்? என் ளககளையும் என் கோல்களையும் ேோருங்கள், 

 ோபன தோன். என்ளனத் பதோட்டுப் ேோருங்கள்; எனக்கு எலும்பும் சளதயும் 

இருப்ேளதக் கோண்கிறீர்கபை; இளை ஆவிக்குக் கிளடயோபத” என்று 

அைர்களிடம் கூறினோர்; இப்ேடிச் பசோல்லித் தம் ளககளையும் 

கோல்களையும் அைர்களுக்குக் கோண்பித்தோர்.  

 

அைர்கபைோ மகிழ்ச்சி பமலிட்டு,  ம்ேமுடியோதைர்கைோய், 

வியப்புக்குள்ைோகி இருந்தோர்கள். அப்பேோது அைர் அைர்களிடம்,  

“உண்ேதற்கு இங்பக உங்களிடம் ஏபதனும் உண்டோ?” என்று பகட்டோர். 

அைர்கள் பைக ளைத்த மீன்துண்டு ஒன்ளற அைரிடம் பகோடுத்தோர்கள். 

அளத அைர் எடுத்து அைர்கள்முன் அமர்ந்து உண்டோர்.  

 



பின்பு அைர் அைர்களைப் ேோர்த்து, “பமோபசயின் சட்டத்திலும் 

இளறைோக்கினர் நூல்களிலும் திருப்ேோடல்களிலும் என்ளனப்ேற்றி 

எழுதப்ேட்டுள்ை அளனத்தும் நிளறபைற பைண்டும் என்று  ோன் 

உங்கபைோடு இருந்தபேோபத உங்களுக்குச் பசோல்லியிருந்பதபன” 

என்றோர்;அப்பேோது மளறநூளலப் புரிந்து பகோள்ளுமோறு அைர்களுளடய 

மனக்கண்களைத் திறந்தோர். அைர் அைர்களிடம்,  “பமசியோ துன்புற்று 

இறந்து மூன்றோம்  ோள் உயிர்த்பதழ பைண்டும் என்றும், "ேோைமன்னிப்புப் 

பேற மனம் மோறுங்கள்’ என எருசபலம் பதோடங்கி அளனத்து 

 ோடுகளிலும் அைருளடய பேயரோல் ேளறசோற்றப்ேடபைண்டும் என்றும் 

எழுதியுள்ைது. இைற்றுக்கு நீங்கள் சோட்சிகள்` என்றோர். 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி 

கிறிஸ்துரவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 

 

 


