
13.05.2018- பாஸ்கா காலம்- 7ஆம் வாரம் 

இரண்டாம் ஆண்டு 

 

முதல் வாசகம் 

இயேசுவின் உயிர்தெழுெலுக்குச் சாட்சிோய் விளங்க நம்ய ாடு இருந்ெ 

ஒருவரைச் யசர்த்துக்தகாள்ளத் யெரவோயிற்று. 

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்  1: 15-17, 20a, 20c-26 

அந்நாள்களில்  

ஏறக்குறறய நூற்றிருபது சககாதரர் சககாதரிகள் ஒகர 

இடத்தில் கூடியிருக்கும்கபாது கபதுரு அவர்கள் நடுகவ எழுந்து நின்று 

கூறியது: “அன்பர்ககே, இகயசுறவக் றகது சசய்தவர்களுக்கு 

வழிகாட்டிய யூதாறசக் குறித்து தூய ஆவியார் தாவீதின் வாயிலாக 

முன்னுறரத்த மறறநூல் வாக்கு நிறறகவற கவண்டியிருந்தது. அவன் 

நம்மில் ஒருவனாய் எண்ணப்பட்டு நாம் ஆற்றும் பணியில் பங்கு 

சபற்றிருந்தான். திருப்பாடல்கள் நூலில், “அவனது பதவிறய 

கவசறாருவர் எடுத்துக்சகாள்ேட்டும்!” என்றும் எழுதப்பட்டுள்ேது. 

ஆறகயால் ஆண்டவர் இகயசுவின் உயிர்த்சதழுதலுக்குச் சாட்சியாய் 

விேங்க, அவர் நம்மிறடகய சசயல்பட்டக்காலத்தில் நம்கமாடு இருந்த 

ஒருவறரச் கசர்த்துக்சகாள்ே நாம் கூடி வரகவண்டியது கதறவயாயிற்று. 

கயாவான் திருமுழுக்குக் சகாடுத்துவந்த காலமுதல் ஆண்டவர் இகயசு 



நம்மிடமிருந்து விண்கணற்றமறடந்த நாள்வறர அவர் நம்கமாடு 

இருந்திருக்ககவண்டும்.” 

அத்தறககயாருள், இருவறர முன்னிருத்தினார்கள். ஒருவர் 

கயாகசப்பு என்னும் சபயர் சகாண்ட பர்சபா. இவருக்கு யுஸ்து என்னும் 

சபயரும் உண்டு. மற்றவர் மத்தியா. பின்பு அவர்கள் அறனவரும், 

“ஆண்டவகர, அறனவரின் உள்ேங்கறேயும் அறிபவகர, யூதாசு 

திருத்சதாண்றடயும் திருத்தூதுப் பணிறயயும் விட்டகன்று தனக்குறிய 

இடத்றத அறடந்துவிட்டான். அந்த யூதாசுக்கு பதிலாக யாறரத் 

சதரிந்சதடுக்க கவண்டும் என இந்த இருவருள் ஒருவறர எங்களுக்கு 

காண்பியும்” என்று இறறவனிடம் கவண்டிக்சகாண்டனர். அதன்பின் 

அவர்கள் சீட்டு குலுக்கினார்கள். சீட்டு மத்தியா சபயருக்கு விழகவ அவர் 

பதிசனாரு திருத்தூதர்ககோடும் கசர்த்துக்சகாள்ேப்பட்டார். 

 

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி 

பதிலுறரப்பாடல்  தி பா 103: 1-2. 11-12. 19-20 (பல்லவி  :a19  ) 

பல்லவி:  ஆண்டவர் ெனது அரிேரைரே விண்ைகத்தில் நிரை 

நிறுத்தியுள்ளார். 

அல்லது:  அல்லலலூயா. 

1 என் உயிகர! ஆண்டவறரப் கபாற்றிடு!என் முழு உேகம! அவரது 

திருப்சபயறர ஏத்திடு! 

 

2 என் உயிகர! ஆண்டவறரப் கபாற்றிடு! அவருறடய கனிவான 

சசயல்கள் அறனத்றதயும் மறவாகத!   பல்ைவி….. 

 

11 அவர் தமக்கு அஞ்சுகவார்க்குக் காட்டும் கபரன்பு மண்ணினின்று 

விண்ணேவு கபான்று உயர்ந்தது. 

 



12 கமற்கினின்று கிழக்கு எத்துறணத் சதாறலவிலுள்ேகதா, 

அத்துறணத் சதாறலவிற்கு நம் குற்றங்கறே நம்மிடமிருந்து அவர் 

அகற்றுகின்றார்.       பல்ைவி…. 

 

 

19 ஆண்டவர் தமது அரியறணறய விண்ணகத்தில் 

நிறலநிறுத்தியுள்ோர்; அவரது அரசு அறனத்தின்மீதும் 

பரவியுள்ேது. 

 

20 அவர்தம் சசாற்ககட்டு நடக்கும் வலிறமமிக்ககாகர! ஆண்டவரின் 

தூதர்ககே! அவறரப் கபாற்றுங்கள்.   பல்ைவி…. 

 

 

இரண்டாம் வாசகம் 

அன்பில் நிரைத்திருக்கிருக்கிறவர்  கடவுயளாடு இரைந்திருக்கிறார் 

கடவுளும் அவயைாடு இரைந்திருக்கிறார் . 

திருத்தூதர் லயாவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்      4: 11-16 

அன்பார்ந்தவர்ககே, கடவுள் இவ்வாறு நம்மீது அன்பு சகாண்டார் 

என்றால், நாமும் ஒருவர் மற்றவர்மீது அன்பு சகாள்ேக் 

கடறமப்பட்டிருக்கிகறாம். கடவுறே எவரும் என்றுகம கண்டதில்றல. 

நாம் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு சகாண்டுள்கோசமன்றால் கடவுள் 

நம்கமாடு இறணந்திருப்பார்; அவரது அன்பு நம்மிடம் நிறறவு சபறும். 

அவர் தமது ஆவிறய நமக்கு அருளியதால் நாம் அவகராடு 

இறணந்திருக்கிகறாசமனவும் அவர் நம்மிடம் 

இறணந்திருக்கிறாசரனவும் அறிந்து சகாள்கிகறாம்.  

தந்றத தம் மகறன உலகிற்கு மீட்பராக அனுப்பினார் என்பறத 

நாங்ககே கண்டறிந்கதாம்; சான்றும் பகர்கிகறாம். இகயசுகவ இறறமகன் 

என ஏற்று அறிக்றகயிடுபவகராடு கடவுள் இறணந்திருக்கிறார்; அவரும் 

கடவுகோடு இறணந்திருக்கிறார். கடவுள் நம்மிடம் சகாண்டுள்ே 

அன்றப அறிந்துள்கோம்; அறத நம்புகிகறாம். கடவுள் அன்பாய் 

இருக்கிறார். அன்பில் நிறலத்திருகிறவர் கடவுகோடு 

இறணந்திருக்கிறார். கடவுளும் அவகராடு இறணந்திருக்கிறார். 



இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. 

இறைவா உமக்கு நன்றி. 

 

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி    யோவா  14: 18 

அல்லலலூயா, அல்லலலூயா! நான் உங்கரளத் திக்கற்றவர்களாக 

விட ாட்யடன். உங்களிடம் திரும்பி வருயவன். உங்கள் உள்ளம்  கிழ்ச்சி 

அரடயும். அல்லலலூயா. 

ew;nra;jp thrfk; 

நாம் ஒன்றாய் இருப்பதுயபால் அவர்களும் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக.  

✠ யோவான் எழுதிய நற்சசய்தியிலிருந்து  வாசகம்   17: 11b-19 

தன்னிடம் ஒப்பறடக்கப்பட்டவர்களுக்காக இகயசு வானத்றத 

அண்ணார்ந்து  பார்த்து கவண்டியது. 

"தூய தந்றதகய! நாம் ஒன்றாய் இருப்பது கபால் அவர்களும் ஒன்றாய் 

இருக்கும்படி நீர் எனக்கு அளித்த உம் சபயரின் ஆற்றலால் அவர்கறேக் 

காத்தருளும். நான் அவர்ககோடு இருந்தகபாது நீர் எனக்கு அளித்த உம் 

சபயரின் ஆற்றலால் அவர்கறேக் காத்து வந்கதன்; நன்கு பாதுகாத்கதன். 

அவர்களுள் எவரும் அழிவுறவில்றல. மறறநூலில் எழுதியுள்ேது 

நிறறகவறும் வண்ணம் அழிவுக்குரியவன் மட்டுகம அழிவுற்றான். 

“இப்கபாது உம்மிடம் வருகிகறன். என் மகிழ்ச்சி அவர்களுள் 

நிறறவாக இருக்கும்படி நான் உலகில் இருக்கும்கபாகத இறதச் 

சசால்கிகறன். உம் வார்த்றதறய நான் அவர்களுக்கு அறிவித்கதன். நான் 

உலறகச் சார்ந்தவனாய் இல்லாதது கபால், அவர்களும் உலறகச் 

சார்ந்தவர்கள் அல்ல. ஆதலால், உலகம் அவர்கறே சவறுக்கிறது. 

அவர்கறே உலகிலிருந்து எடுத்துவிட கவண்டுசமன்று நான் 

கவண்டவில்றல; தீகயானிடமிருந்து அவர்கறேக் காத்தருே 

கவண்டுசமன்கற கவண்டுகிகறன். நான் உலறகச் சார்ந்தவனாய் 



இல்லாதது கபால் அவர்களும் உலறகச் சார்ந்தவர்கள் அல்ல. 

உண்றமயினால் அவர்கறே உமக்கு அர்ப்பணமாக்கியருளும். உமது 

வார்த்றதகய உண்றம. நீர் என்றன உலகிற்கு அனுப்பியது கபால, நானும் 

அவர்கறே உலகிற்கு அனுப்புகிகறன்.அவர்கள் உண்றமயினால் உமக்கு 

உரியவர் ஆகும்படி அவர்களுக்காக என்றனகய உமக்கு 

அர்ப்பணமாக்குகிகறன்". 

இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி 

கிறிஸ்துலவ உமக்கு புகழ். 

 

 

 

 
 


