
06.05.2018 - பாஸ்கா காலம்- 6ஆம் வாரம் 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

தூய ஆவியின் க ொடை பிற இனத்தவர்மீதும் கபொழியப்பட்ைது. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்  10: 25-26, 34-35, 44-48 

அந்நாள்களில்  

ககார்னேலியு னேதுருவை எதிர்ககாண்டுனோய் அைர் காலில் 

விழுந்து ைணங்கிோர். னேதுரு, “எழுந்திடும்; நானும் ஒரு மனிதன்தான்” 

என்று கூறி அைவை எழுப்பிோர். அப்னோது னேதுரு னேசத் கதாடங்கி, 

“கடவுள் ஆள் ோர்த்துச் கசயல்ேடுைதில்வை என்ேவத நான் 

உண்வமயாகனை உணர்கினேன். எல்ைா இேத்தைரிலும் அைருக்கு அஞ்சி 

நடந்து னநர்வமயாகச் கசயல்ேடுேைனை அைருக்கு ஏற்புவடயைர்" 

என்ோர்.  

னேதுரு கதாடர்ந்து னேசிக் ககாண்டிருக்கும்னோது அைருவடய 

கசாற்கவைக் னகட்ட அவேைர்மீதும் தூய ஆவி இேங்கிைந்தது. 

னேதுருனைாடு ைந்திருந்த விருத்தனசதேத்தில் நம்பிக்வகயுவடனயார் தூய 

ஆவியின் ககாவட பிே இேத்தைர்மீதும் கோழியப்ேட்டவதக் கண்டு 

மவைத்துப் னோயிேர்; ஏகேன்ோல் அைர்கள் ேைைசப்னேச்சுப் னேசிக் 

கடவுவைப் னோற்றிப் கேருவமப்ேடுத்தியவதக் கண்டார்கள். னேதுரு, 

“நம்வமப்னோைத் தூய ஆவிவயப் கேற்றுக் ககாண்ட இைர்கள் 



தண்ணீைால் திருமுழுக்குப் கேறுைவத யார் தடுக்க முடியும்?” என்று கூறி, 

இனயசு கிறிஸ்துவின் கேயைால் அைர்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககாடுக்கப் 

ேணித்தார். பின்பு அைர்கள் சிை நாள் தங்களுடன் தங்கியிருக்குமாறு 

அைரிடம் னைண்டிோர்கள். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப்பாடல்   தி பா 98: 1.2-3ab. 3cd-4   (பல்லவி :2b ) 

பல்லவி:  பிறஇனத்தொர் முன் ஆண்ைவர் தம் நீதிடய கவளிப்படுத்தினொர். 

அல்லது:  அல்லலலூயா. 

 

1 ஆண்டைருக்குப் புதியகதாரு ோடல் ோடுங்கள்; ஏகேனில், 

அைர் வியத்தகு கசயல்கள் புரிந்துள்ைார். அைருவடய 

ைைக்கைமும் புனிதமிகு புயமும் அைருக்கு கைற்றிவய 

அளித்துள்ைே.  

பல்லவி  ….. 

 

2 ஆண்டைர் தம் மீட்வே அறிவித்தார்; பிே இேத்தார் கண்முன்னே தம் 

நீதிவய கைளிப்ேடுத்திோர். 

3ab இஸ்ைனயல் வீட்டாருக்கு ைாக்களிக்கப்ேட்ட தமது னேைன்வேயும் 

உறுதிகமாழிவயயும்அைர் நிவேவுகூர்ந்தார்.  பல்லவி  ….. 

 

 

3cd உைககங்குமுை அவேைரும் நம் கடவுள் அருளிய விடுதவைவயக் 

கண்டேர். 



4 உைககங்கும் ைாழ்னைானை! அவேைரும் ஆண்டைவை 

ஆர்ப்ேரித்துப் ோடுங்கள்! மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்ேரித்துப் 

புகழ்ந்னதத்துங்கள்.     பல்லவி  ….. 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

 ைவுள்  அன்பொய்  இருக்கிறொர். 

திருத்தூதர் லயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்      4: 7-10 

அன்ோர்ந்தைர்கனை, ஒருைர் மற்ேைரிடம் அன்பு கசலுத்துனைாமாக! 

ஏகேனில் அன்பு கடவுளிடமிருந்து ைருகிேது. அன்பு கசலுத்தும் 

அவேைரும் கடவுளிடமிருந்து பிேந்தைர்கள். அைர்கள் கடவுவை 

அறிந்துள்ைார்கள். அன்பில்ைானதார் கடவுவை அறிந்து ககாள்ைவில்வை; 

ஏகேனில், கடவுள் அன்ோய் இருக்கிோர். நாம் ைாழ்வு கேறும் 

கோருட்டுக் கடவுள் தம் ஒனை மகவே உைகிற்கு அனுப்பிோர். இதோல் 

கடவுள் நம்மீது வைத்த அன்பு கைளிப்ேட்டது. நாம் கடவுள்மீது அன்பு 

ககாண்டுள்னைாம் என்ேதில் அல்ை, மாோக அைர் நம்மீது அன்புககாண்டு 

தம் மகவே நம் ோைங்களுக்குக் கழுைாயாக அனுப்பிோர் என்ேதில்தான் 

அன்பின் தன்வம விைங்குகிேது. 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி     யயொவொ  14: 23 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! அதற்கு இயயசு பின்வருமொறு கூறினொர்:  

“என்மீது அன்பு க ொண்டுள்ளவர் நொன் க ொல்வடதக்  டைப்பிடிப்பொர். 

என் தந்டதயும் அவர்மீது அன்பு க ொள்வொர். நொங் ள் அவரிைம் வந்து 

அவருைன் குடிக ொள்யவொம். அல்லலலூயா. 

 



ew;nra;jp thrfk; 

தம் நண்பர் ளுக் ொ  உயிடைக் க ொடுப்படதவிைச் சிறந்த அன்பு 

யொரிைமும் இல்டை. 

✠ யயொவொன் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   15: 9-17 

அக்காைத்தில், இனயசு தம் சீடவை னநாக்கிக் கூறியது: "என் தந்வத என் மீது 

அன்பு ககாண்டுள்ைதுனோை நானும் உங்கள்மீது அன்பு ககாண்டுள்னைன். 

என் அன்பில் நிவைத்திருங்கள். நான் என் தந்வதயின் கட்டவைகவைக் 

கவடப்பிடித்து அைைது அன்பில் நிவைத்திருப்ேதுனோை நீங்களும் என் 

கட்டவைகவைக் கவடப்பிடித்தால் என் அன்பில் நிவைத்திருப்பீர்கள். என் 

மகிழ்ச்சி உங்களுள் இருக்கவும் உங்கள் மகிழ்ச்சி நிவேவு கேேவுனம 

இைற்வே உங்களிடம் கசான்னேன். 

“நான் உங்களிடம் அன்பு ககாண்டிருப்ேதுனோை நீங்களும் ஒருைர் 

மற்ேைரிடம் அன்புககாண்டிருக்க னைண்டும் என்ேனத என் கட்டவை. தம் 

நண்ேர்களுக்காக உயிவைக் ககாடுப்ேவதவிட சிேந்த அன்பு யாரிடமும் 

இல்வை. நான் கட்டவை இடுைவதகயல்ைாம் நீங்கள் கசய்தால் நீங்கள் 

என் நண்ேர்கைாய் இருப்பீர்கள். இனி நான் உங்கவைப் ேணியாைர் என்று 

கசால்ை மாட்னடன். ஏகேனில் தம் தவைைர் கசய்ைது இன்ேது என்று 

ேணியாைருக்குத் கதரியாது. உங்கவை நான் நண்ேர்கள் என்னேன்; 

ஏகேனில் என் தந்வதயிடமிருந்து நான் னகட்டவை அவேத்வதயும் 

உங்களுக்கு அறிவித்னதன். 

நீங்கள் என்வேத் னதர்ந்து ககாள்ைவில்வை; நான்தான் உங்கவைத் 

னதர்ந்து ககாண்னடன். நீங்கள் கனி தைவும், நீங்கள் தரும் கனி 

நிவைத்திருக்கவும் உங்கவை ஏற்ேடுத்தினேன். ஆகனை நீங்கள் என் 

கேயைால் தந்வதயிடம் னகட்ேவதகயல்ைாம் அைர் உங்களுக்குக் 

ககாடுப்ோர். நீங்கள் ஒருைர் மற்ேைரிடம் அன்பு ககாள்ை னைண்டும் 

என்ேனத என் கட்டவை". 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி  --  கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 


