பாஸ்கா - 2ஆம் வாரம்
திங்கள்

முதல் வாசகம்
அனைவரும்

தூய

ஆவியால்

ஆட்ககாள்ளப்பட்டவர்களாய்க்

கடவுளின்

வார்த்னதகனளத் துணிவுடன் எடுத்துக் கூறிைர்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 23-31
அந்நாள்களில் விடுதனை கபற்ற சீடர்கள், தங்கனளச் சசர்ந்தவர்களிடம் வந்து,
தனைனைக்

குருக்களும்

மூப்பர்களும்

தங்களுக்குக்

கூறிய

யாவற்னறயும்

அறிவித்தார்கள்.
இவற்னறக் சகட்ட யாவரும் ஒசர ைைத்துடன் தங்கள் குரனைக் கடவுள்பால்
எழுப்பி,

பின்வருைாறு

ைன்றாடிைர்:

``ஆண்டவசர,

`விண்ணுைனகயும்

ைண்ணுைனகயும் கடனையும் அவற்றிலுள்ள அனைத்னதயும் பனடத்தவர் நீசர'.
எங்கள் தந்னதயும் உம் ஊழியருைாகிய தாவீது வாயிைாகத் தூய ஆவி மூைம்
`சவற்றிைத்தார் சீறி எழுவசதன்? ைக்களிைங்கள் வீணாகச் சூழ்ச்சி கசய்வசதன்?
பூவுைகின் அரசர்களும் தனைவர்களும் ஆண்டவருக்கும் அவர்தம் கைசியாவுக்கும்
எதிராக அணிவகுத்து நின்றைர்' என்று உனரத்தீர்.
அதன்படிசய இந்நகாில் உம்ைால் அருள்கபாழிவு கபற்ற உம் தூய ஊழியராகிய
இசயசுவுக்கு

எதிராக

ஏசராதும்

கபாந்தியு

பிைாத்தும்

பிற

இைத்தவசராடும்

இஸ்ரசயல் ைக்கசளாடும் ஒன்றுதிரண்டைர். உைது னகவன்னையும் உைது திட்டமும்
முன்குறித்த அனைத்னதயும் அவர்கள் கசய்து முடித்தைர்.
இப்சபாது கூட ஆண்டவசர, அவர்கள் அச்சுறுத்துவனதப் பாரும். உம் அடியார்
முழுத் துணிவுடன் உைது வார்த்னதகனள எடுத்துக் கூற அருள் தாரும். உைது தூய
ஊழியர் இசயசுவின் கபயரால் உைது னகனய நீட்டி சநாயுற்சறாருக்கு நைைளியும்;
அனடயாளங்களும்

அருஞ்கசயல்களும்

நனடகபறச்

கசய்யும்.''

இவ்வாறு

ைன்றாடியவுடன் அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அதிர்ந்தது. அவர்கள் அனைவரும் தூய
ஆவியால் ஆட்ககாள்ளப்பட்டவர்களாய்க் கடவுளின் வார்த்னதகனளத் துணிவுடன்
எடுத்துக் கூறிைர்.

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுனரப் பாடல்
திபா 2: 1-3. 4-6. 7-9 (பல்ைவி: 12உ)
பல்ைவி: ஆண்டவசர, உம்ைிடம் அனடக்கைம் புகுசவார் அனைவரும் சபறுகபற்சறார்.
அல்ைது: அல்சைலூயா.
1 சவற்றிைத்தார் சீறி எழுவசதன்? ைக்களிைங்கள் வீணாகச் சூழ்ச்சி கசய்வசதன்? 2
ஆண்டவர்க்கும்

அவர்தம்

அருள்கபாழிவு

கபற்றவர்க்கும்

எதிராகப்

பூவுைகின்

அரசர்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றார்கள்; ஆள்சவார் ஒன்றுகூடிச் சதிகசய்கின்றார்கள்;
3 `அவர்கள் பூட்டிய தனளகனளத் தகர்ப்சபாம்; அவர்கள் னவத்த கண்ணிகனள
நம்ைிடைிருந்து அறுத்கதறிசவாம்' என்கின்றார்கள். பல்ைவி
4 விண்ணுைகில் வீற்றிருப்பவர் எள்ளி நனகக்கின்றார்; என் தனைவர் அவர்கனளப்
பார்த்து ஏளைம் கசய்கின்றார். 5 அவர் சிைமுற்று அவர்கனள ைிரட்டுகின்றார்;
கடுஞ்சிைத்தால் அவர்கனளக் கைங்கடிக்கின்றார்; 6 `என் திருைனையாகிய சீசயாைில்
நாசை என் அரசனரத் திருநினைப்படுத்திசைன். பல்ைவி
7 ஆண்டவர் ஆனணயிட்டு உனரத்தனத நான் அறிவிக்கின்சறன்: `நீர் என் னைந்தர்;
இன்று நான் உம்னைப் கபற்கறடுத்சதன். 8 நீர் விரும்புவனத என்ைிடம் சகளும்; பிற
நாடுகனள உைக்கு உாினைச் கசாத்தாக்குசவன்; பூவுைனக அதன் கனடகயல்னைவனர
உைக்கு உனடனையாக்குசவன். 9 இருப்புக் சகாைால் நீர் அவர்கனளத் தாக்குவீர்;
குயவன் கைத்னதப்சபாை அவர்கனள கநாறுக்குவீர்'. பல்ைவி

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி
ககாசைா 3: 1

அல்சைலூயா,

அல்சைலூயா!

நீங்கள்

கிறிஸ்துசவாடு

உயிர்

கபற்று

எழுந்தவர்களாைால் சைலுைகு சார்ந்தவற்னற நாடுங்கள். அங்குக் கிறிஸ்து கடவுளின்
வைப்பக்கத்தில் அைர்ந்திருக்கிறார். அல்சைலூயா.
இவ்வாறு ஒவ்கவாரு நாளும் தரப்படும் அல்சைலூயா வசைத்திற்குப் பதிைாக, தூய
ஆவி

விழாவுக்குப்பின்

தரப்பட்டுள்ள

கதாகுப்பிலிருந்து

எதாவது

ஒன்னறப்

பயன்படுத்தைாம். (காண்க: பக்கம் 630 முதல்)

நற்கசய்தி வாசகம்
ைறுபடியும் பிறந்தாைன்றி, எவரும் இனறயாட்சினயக் காண இயைாது.
+சயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8
அக்காைத்தில் பாிசசயர் ஒருவர் இருந்தார்; அவர் கபயர் நிக்கசதம். அவர் யூதத்
தனைவர்களுள் ஒருவர்.
அவர் ஓர் இரவில் இசயசுவிடம் வந்து, ``ரபி, நீர் கடவுளிடைிருந்து வந்த
சபாதகர் என்பனத நாங்கள் அறிசவாம். கடவுள் தம்சைாடு இருந்தாைன்றி, நீர் கசய்யும்
இவ்வரும் அனடயாளங்கனள யாரும் கசய்ய இயைாது'' என்றார்.
இசயசு

அவனரப்

பார்த்து,

``ைறுபடியும்

பிறந்தாைன்றி

எவரும்

இனறயாட்சினயக் காண இயைாது எை ைிக உறுதி யாக உைக்குச் கசால்கிசறன்''
என்றார்.
நிக்கசதம் அவனர சநாக்கி, ``வயதாைபின் ஒருவர் எப்படிப் பிறக்க முடியும்?
அவர் ைீண்டும் தாயின் வயிற்றில் புகுந்து பிறக்க முடியுைா?'' என்று சகட்டார்.
இசயசு

அவனரப்

பார்த்து,

``ஒருவர்

தண்ணீராலும்

தூய

ஆவியாலும்

பிறந்தாைன்றி இனறயாட்சிக்கு உட்பட இயைாது என்று ைிக உறுதியாக உைக்குச்
கசால்கிசறன். ைைிதரால் பிறப்பவர் ைைித இயல்னப உனடயவர். தூய ஆவியால்
பிறப்பவர் தூய ஆவியின் இயல்னப உனடயவர். நீங்கள் ைறுபடியும் பிறக்க சவண்டும்
என்று நான் உைக்குக் கூறியது பற்றி நீர் வியப்பனடய சவண்டாம்.

காற்று விரும்பிய தினசயில் வீசுகிறது. அதன் ஓனச உைக்குக் சகட்கிறது.
ஆைால் அது எங்கிருந்து வருகிறது என்றும் எங்குச் கசல்கிறது என்றும் உைக்குத்
கதாியாது. தூய ஆவியால் பிறந்த அனைவருக்கும் இது கபாருந்தும்'' என்றார்.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.

