பாஸ்கா - 2ஆம் வாரம்
புதன்

முதல் வாசகம்
நீங்கள் சிறையில் அறைத்து றவத்திருந்த மனிதர்கள், அததா! தகாவிலில் நின்று
மக்களுக்குக் கற்பிக்கின்ைனர்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
அந்நாள்களில் தறைறமக் குருவும் அவறரச் தசர்ந்த சதுதசயக் கட்சியினர்
அறனவரும் பபாைாறமயால் நிறைந்து திருத்தூதறரக் றகது பசய்து பபாதுச்
சிறையில் காவலில் றவத்தனர்.
ஆனால் இரவில் ஆண்ைவாின் தூதர் சிறைச்சாறையின் கதவுகறளத் திைந்து
அவர்கறள பவளிதய அறைத்துச் பசன்று, ``நீங்கள் தபாய்க் தகாவிலில் நின்று வாழ்வு
பற்ைிய வார்த்றதகறள பயல்ைாம் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறுங்கள்'' என்ைார்.
இறதக்

தகட்ை

அவர்கள்

பபாழுது

விடிந்ததும்

தகாவிலுக்குச்

பசன்று

கற்பித்தார்கள். தறைறமக் குருவும் அவறரச் தசர்ந்தவர்களும் அறனத்து இஸ்ரதயல்
மக்களின் ஆட்சிப் தபரறவயாகிய தறைறமச் சங்கத்றதக் கூட்டித் திருத்தூதர்கறளச்
சிறையிலிருந்து பகாண்டுவருமாறு ஆள் அனுப்பினார்கள். அந்த ஏவைர்கள் அங்கு
வந்ததபாது சிறையில் அவர்கறளக் காணவில்றை.
எனதவ அவர்கள் திரும்பி வந்து, ``நாங்கள் சிறைச்சாறை உறுதியாய்ப்
பூட்ைப்பட்டிருப்பறதயும்,

காவைர்

வாயிைருகில்

நின்றுபகாண்டு

இருப்பறதயும்

கண்தைாம். ஆனால் கதறவத் திைந்ததபாது உள்தள எவறரயும் காணவில்றை'' என்று
அைிவித்தார்கள்.
இவ்வார்த்றதகறளக்

தகட்ை

தகாவில்

காவல்

தறைவரும்,

தறைறமக்

குருக்களும் அவர்களுக்கு என்னதான் தநர்ந்திருக்கும் என்று மனங்குைம்பி நின்ைனர்.
அப்பபாழுது ஒருவர் வந்து, ``நீங்கள் சிறையில் அறைத்து றவத்திருந்த
மனிதர்கள்,

அததா!

தகாவிலில்

அவர்களிைம் அைிவித்தார்.

நின்று

மக்களுக்குக்

கற்பிக்கின்ைனர்''

என்று

உைதன காவல் தறைவர் ஏவைர்களுைன் தகாவிலுக்குச் பசன்று அவர்கறள
அறைத்துச் பசன்ைார். மக்கள் கல்பைைிவார்கள் என்று அவர் அஞ்சியதால் வன்முறை
எதுவும் றகயாளவில்றை.
இது ஆண்ைவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுறரப் பாைல்
திபா 34: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (பல்ைவி: 6ய)
பல்ைவி: ஏறை கூவியறைத்தான்; ஆண்ைவர் அவனுக்குச் பசவிசாய்த்தார்.
அல்ைது: அல்தைலூயா.
1 ஆண்ைவறர நான் எக்காைமும் தபாற்றுதவன்; அவரது புகழ் எப்பபாழுதும் என்
நாவில் ஒலிக்கும். 2 நான் ஆண்ைவறரப் பற்ைிப் பபருறமயாகப் தபசுதவன்; எளிதயார்
இறதக் தகட்டு அக்களிப்பர். பல்ைவி
3 என்னுைன் ஆண்ைவறர பபருறமப்படுத்துங்கள்; அவரது பபயறர ஒருமிக்க
தமன்றமப்படுத்துதவாம். 4 துறணதவண்டி நான் ஆண்ைவறர மன்ைாடிதனன்; அவர்
எனக்கு மறுபமாைி பகர்ந்தார்; எல்ைா வறகயான அச்சத்தினின்றும் அவர் என்றன
விடுவித்தார். பல்ைவி
5

அவறர

தநாக்கிப்

பார்த்ததார்

மகிழ்ச்சியால்

மிளிர்ந்தனர்;

அவர்கள்

முகம்

அவமானத்திற்கு உள்ளாகவில்றை. 6 இந்த ஏறை கூவியறைத்தான்; ஆண்ைவர்
அவனுக்குச் பசவிசாய்த்தார்; அவர் எல்ைா பநருக்கடியினின்றும் அவறன விடுவித்துக்
காத்தார். பல்ைவி
7 ஆண்ைவருக்கு அஞ்சி வாழ்தவாறர அவர்தம் தூதர் சூழ்ந்துநின்று காத்திடுவர். 8
ஆண்ைவர் எத்துறண இனியவர் என்று சுறவத்துப் பாருங்கள்; அவாிைம் அறைக்கைம்
புகுதவார் தபறுபபற்தைார். பல்ைவி

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி
தயாவா 3: 16

அல்தைலூயா, அல்தைலூயா! தம் ஒதர மகன்மீது நம்பிக்றக பகாள்ளும் எவரும்
அைியாமல் நிறைவாழ்வு பபறும் பபாருட்டு அந்த மகறனதய அளிக்கும் அளவுக்குக்
கைவுள் உைகின்தமல் அன்பு கூர்ந்தார். அல்தைலூயா.

நற்பசய்தி வாசகம்
தம் மகன் வைியாக உைறக மீட்கதவ, கைவுள் அவறர உைகிற்கு அனுப்பினார்.
+தயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-21
அக்காைத்தில் இதயசு நிக்கததமிைம் கூைியது: தம் ஒதர மகன்மீது நம்பிக்றக
பகாள்ளும் எவரும் அைியாமல் நிறைவாழ்வு பபறும் பபாருட்டு அந்த மகறனதய
அளிக்கும் அளவுக்குக் கைவுள் உைகின்தமல் அன்புகூர்ந்தார்.
உைகிற்குத் தண்ைறனத் தீர்ப்பளிக்க அல்ை, தம் மகன் வைியாக அறத மீட்கதவ
கைவுள்

அவறர

தண்ைறனத்

உைகிற்கு

தீர்ப்புக்கு

அனுப்பினார்.

ஆளாவதில்றை;

அவர்மீது
ஆனால்

நம்பிக்றக

நம்பிக்றக

பகாள்தவார்

பகாள்ளாததார்

ஏற்பகனதவ தீர்ப்புப் பபற்றுவிட்ைனர்.
ஏபனனில் அவர்கள் கைவுளின் ஒதர மகனிைம் நம்பிக்றக பகாள்ளவில்றை.
ஒளி

உைகிற்கு

வந்திருந்தும்

தம்

பசயல்கள்

தீயனவாய்

இருந்ததால்

மனிதர்

ஒளிறயவிை இருறளதய விரும்பினர். இதில்தான் அவர்களுக்கு எதிரான தண்ைறனத்
தீர்ப்பு அைங்கியுள்ளது. தீங்கு பசய்யும் அறனவரும் ஒளிறய பவறுக்கின்ைனர். தங்கள்
தீச்பசயல்கள் பவளியாகிவிடும் என அஞ்சி அவர்கள் ஒளியிைம் வருவதில்றை.
உண்றமக்தகற்ப வாழ்பவர்கள் ஒளியிைம் வருகிைார்கள். இதனால் அவர்கள்
பசய்யும்

அறனத்றதயும்

கைவுதளாடு

இறணந்தத

பவளியாகும்.
இது கிைிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி.

பசய்கிைார்கள்

என்பது

