பாஸ்கா எண்கிழமை திங்கள்
முதல் வாசகம்
கடவுள் இயேசுமவ உேிர்த்ததழச் தசய்தார். இதற்கு நாங்கள் அமைவரும் சாட்சிகள்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33
தபந்தக்யகாஸ்து நாளில் யபதுரு பதிதைாருவருடன் யசர்ந்து, எழுந்து நின்று,
உரத்த குரலில் அவர்களிடம் பின்வருைாறு கூறிைார்: ``யூத ைக்கயள, எருசயேைில் வாழும்
ைக்கயள, இமதத் ததாிந்து தகாள்ளுங்கள்; எைது தசாற்கமளக் கவைித்துக் யகளுங்கள்.
இஸ்ரயேல் ைக்கயள, நீங்கள் இந்த வார்த்மதகமளக் யகளுங்கள். கடவுள் நாசயரத்து
இயேசுவின் வழிோக உங்கள் நடுவில் வல்ே தசேல்கமளயும் அருஞ்தசேல்கமளயும்
அமடோளங்கமளயும் தசய்து, அவமர இன்ைாதரன்று உறுதிோகக் காண்பித்தார். இது
நீங்கள் அறிந்தயத.
கடவுள் தாம் வமரேறுத்துள்ள திட்டத்தின்படியும், தம் முன்ைறிவின்படியும் இந்த
இயேசுமவ உங்கள் மகேில் விட்டுவிட்டார். நீங்கள் திருச்சட்டம் அறிோதார் மூேம்
அவமரச் சிலுமவேில் அமறந்து தகான்றீர்கள். ஆைால் கடவுள் அவமர ைரண
யவதமைேிைின்று விடுவித்து உேிர்த்ததழச் தசய்தார். ஏதைன்றால் ைரணம் அவமரத்
தன் பிடிேில் மவத்திருக்க முடிேவில்மே.
தாவீது அவமரக் குறித்துக் கூறிேது: `நான் ஆண்டவமர எப்யபாதும் என் கண்முன்
மவத்துள்யளன்; அவர் என் வேப்பக்கம் உள்ளார். எையவ நான் அமசவுயறன். இதைால்
என் இதேம் யபருவமக தகாள்கின்றது; என் நா ைகிழ்ச்சிோல் நிமறந்துள்ளது. என்
உடலும் எதிர்பார்ப்பில் நிமேத்திருக்கும்.
ஏதைன்றால் என்மைப் பாதாளத்திடம் ஒப்புவிக்கைாட்டீர். உம் தூேவமைப்
படுகுழிமேக் காணவிடைாட்டீர். வாழ்வின் வழிமே நான் அறிேச் தசய்வீர்; உைது
முன்ைிமேேில் எைக்கு நிமறவாை ைகிழ்ச்சி உண்டு.'
சயகாதரர் சயகாதாிகயள, நைது குேமுதல்வராகிே தாவீமதக் குறித்து நான்
தசால்வமத ைறுக்க ைாட்டீர்கள். அவர் காேைாகி அடக்கம் தசய்ேப்பட்டார். அவர்
கல்ேமற இந்நாள்வமர நம்ைிமடயே இருக்கிறது. அவர் இமறவாக்கிைர் என்பதால், தம்
வழித்யதான்றல் ஒருவர் அவரது அாிேமணேில் வீற்றிருப்பார் என்று கடவுள் உறுதிோக
ஆமணேிட்டுக் கூறிேமத அறிந்திருந்தார்.

அவர் கிறிஸ்துவின் உேிர்த்ததழுதமே முன்ைறிந்து, `அவமரப் பாதாளத்திடம்
ஒப்புவிக்கைாட்டீர்;

அவரது

உடல்

படுகுழிமேக்

காணவிடைாட்டீர்'

என்று

கூறிேிருக்கிறார். கடவுள் இந்த இயேசுமவ உேிர்த்ததழச் தசய்தார். இதற்கு நாங்கள்
அமைவரும் சாட்சிகள்.
அவர் கடவுளின் வேப்பக்கத்துக்கு உேர்த்தப்பட்டு, வாக்களிக்கப்பட்ட தூே
ஆவிமேத் தம் தந்மதேிடைிருந்து தபற்றுப் தபாழிந்தருளிைார். நீங்கள் காண்பதும்
யகட்பதும் இதுதான்.''
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுமரப் பாடல்
திபா 16: 1-2. 5,7-8. 9-10. 11 (பல்ேவி: 1)
பல்ேவி: இமறவா, என்மைக் காத்தருளும்; உம்ைிடம் நான் அமடக்கேம் புகுந்துள்யளன்.
அல்ேது: அல்யேலுோ, அல்யேலூோ, அல்யேலூோ!
1 இமறவா, என்மைக் காத்தருளும்; உம்ைிடம் நான் அமடக்கேம் புகுந்துள்யளன். 2 நான்
ஆண்டவாிடம் `நீயர என் தமேவர்' என்று தசான்யைன். பல்ேவி
5 ஆண்டவர்தாயை என் உாிமைச் தசாத்து; அவயர என் கிண்ணம்; எைக்குாிே பங்மகக்
காப்பவரும் அவயர; 7 எைக்கு அறிவுமர வழங்கும் ஆண்டவமரப் யபாற்றுகின்யறன்;
இரவில்கூட என் ைைச்சான்று என்மை எச்சாிக்கின்றது. 8 ஆண்டவமர எப்யபாதும் என்
கண்முன் மவத்துள்யளன்; அவர் என் வேப்பக்கம் உள்ளார்; எையவ, நான் அமசவுயறன்.
பல்ேவி
9 என் இதேம் அக்களிக்கின்றது; என் உள்ளம் ைகிழ்ந்து துள்ளுகின்றது; என் உடலும்
பாதுகாப்பில்

நிமேத்திருக்கும்.

10

ஏதைைில்,

என்மைப்

பாதாளத்திடம்

ஒப்புவிக்கைாட்டீர்; உம் அன்பமைப் படுகுழிமேக் காணவிடைாட்டீர். பல்ேவி

11 வாழ்வின் வழிமே நான் அறிேச் தசய்வீர்; உைது முன்ைிமேேில் எைக்கு நிமறவாை
ைகிழ்ச்சி உண்டு; உைது வேப்பக்கத்தில் எப்யபாதும் யபாின்பம் உண்டு. பல்ேவி

விரும்பிைால் ததாடர் பாடமேச் தசால்ேோம்.
(காண்க: பக்கம் 443)

நற்தசய்திக்கு முன் வாழ்த்ததாலி
திபா 118: 24
அல்யேலூோ, அல்யேலூோ! ஆண்டவர் யதாற்றுவித்த தவற்றிேின் நாள் இதுயவ;
இன்று அக்களிப்யபாம்; அகைகிழ்யவாம். அல்யேலூோ.

நற்தசய்தி வாசகம்
என்

சயகாதரர்களிடம்

தசன்று,

அவர்கமளக்

கலியேோவுக்குப்

யபாகுைாறு

தசால்லுங்கள். அங்யக அவர்கள் என்மைக் காண்பார்கள்.
+ைத்யதயு எழுதிே நற்தசய்திேிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
அக்காேத்தில் கல்ேமறேில் இயேசுமவக் காணவந்த தபண்கள் கல்ேமறமே
விட்டு விமரவாகப் புறப்பட்டுச் தசன்றார்கள். அவர்கள் அச்சமுற்றாலும் அயத
யவமளேில் தபருைகிழ்ச்சியுற்றவர்களாய், அவருமடே சீடருக்கு அறிவிக்க ஓடிைார்கள்.
திடீதரன்று இயேசு அவர்கமள எதிர்தகாண்டு வந்து வாழ்த்திைார். அவர்கள்
அவமரஅணுகி, அவர் காேடிகமளப் பற்றிக்தகாண்டு, பணிந்து நின்றார்கள்.
அப்தபாழுது இயேசு அவர்களிடம், ``அஞ்சாதீர்கள்! என் சயகாதரர்களிடம் தசன்று,
அவர்கமளக் கலியேோவுக்குப் யபாகுைாறு தசால்லுங்கள். அங்யக அவர்கள் என்மைக்
காண்பார்கள்'' என்றார்.

அவர்கள் யபாய்க்தகாண்டிருந்தயபாது காவல் வீரருள் சிேர் நகரத்திற்குள் தசன்று,
நிகழ்ந்தமவ ோவற்மறயும் தமேமைக் குருக்களுக்கு அறிவித்தைர்.
அவர்கள்

மூப்பர்களுடன்

கூடிக்

கேந்து

ஆயோசித்து,

அப்பமடவீரருக்கு

ைிகுதிோகப் பணம் தகாடுத்து, `` `நாங்கள் தூங்கிக் தகாண்டிருந்தயபாது இயேசுவின்
சீடர் இரவில் வந்து அவரது உட மேத் திருடிச் தசன்றுவிட்டைர்' எைச் தசால்லுங்கள்.
ஆளுநர் இமதக் யகள்வியுற்றால் நாங்கள் அவமர நம்பச் தசய்து நீங்கள்
ததால்மேக்கு உள்ளாகாதபடி பார்த்துக்தகாள்யவாம்'' என்று அவர்களிடம் கூறிைார்கள்.
அவர்களும் பணத்மதப் தபற்றுக்தகாண்டு, தங்களுக்கு அவர்கள் தசால்லிக்
தகாடுத்தவாயற தசய்தார்கள். இந்நாள்வமர இந்த வதந்தி யூதாிமடயே பரவிேிருக்கிறது.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்தசய்தி.

