பாஸ்கா - 2ஆம் வாரம்
சனி

முதல் வாசகம்
நற்சான்று

பபற்றவர்களும்

தூய

ஆவி

நிறறந்தவர்களுமான

எழுவறரத்

பதாிந்பதடுத்தார்கள்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-7
அந்நாள்களில் சீடர்களின் எண்ணிக்றக பபருகி வந்தது. அப்பபாது, கிபரக்க
பமாழி பபசுபவார் தங்களுறடய றகம்பபண்கள் அன்றாடப் பந்தியில் முறறயாகக்
கவனிக்கப்படவில்றை

என்று

எபிபரய

பமாழி

பபசுபவாருக்கு

எதிராக

முணுமுணுத்தனர்.
எனபவ பன்னிரு திருத்தூதரும் சீடர்கறள ஒருங்பக வரவறழத்து, ``நாங்கள்
கடவுளது வார்த்றதறயக் கற்பிப்பறத விட்டுவிட்டுப் பந்தியில் பாிமாறும் பணியில்
ஈடுபடுவது முறற அல்ை.
ஆதைால் அன்பர்கபள, உங்களிடமிருந்து, நற்சான்று பபற்றவர்களும் தூய
ஆவி அருளும் வல்ைறமயும் ஞானமும் நிறறந்தவர்களுமான எழுவறரக் கவனமாய்த்
பதாிந்பதடுங்கள். அவர்கறள நாம் இந்தப் பணியில் நியமிப்பபாம். நாங்கபளா
இறறபவண்டலிலும், இறறவார்த்றதப் பணியிலும் உறுதியாய் நிறைத்திருப்பபாம்''
என்று கூறினர்.
திரளாய்க் கூடியிருந்த சீடர் அறனவரும் இக் கருத்றத ஏற்றுக் பகாண்டனர்.
அதன்படிபய அவர்கள் நம்பிக்றகயும் தூய ஆவியும் நிறறந்த ஸ்பதவான்,
பிலிப்பு, பிரக்பகார், நிக்காபனார், தீபமான், பர்மனா, யூதம் தழுவிய அந்திபயாக்கிய
நகரத்து

நிக்பகாைா

என்பவர்கறளத்

பதாிந்பதடுத்து

அவர்கறளத்

திருத்தூதர்

முன்னால் நிறுத்தினார்கள்.
திருத்தூதர் தங்கள் றககறள அவர்கள்மீது றவத்து இறறவனிடம் பவண்டினர்.
கடவுளது வார்த்றத பமன்பமலும் பரவி வந்தது. சீடர்களின் எண்ணிக்றக
எருசபைம்

நகாில்

மிகுதியாகப்

பபருகிக்பகாண்பட

பசன்றது.

குருக்களுள்

பபருங்கூட்டத்தினரும் இவ்வார்த்றதக்குக் கீழ்ப்படிந்து நம்பிக்றக பகாண்டனர்.

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுறரப் பாடல்
திபா 33: 1-2. 4-5. 18-19 (பல்ைவி: 22)
பல்ைவி: ஆண்டவபர, உமது பபரன்பு எங்கள்மீது இருப்பதாக!
அல்ைது: அல்பைலூயா.
1 நீதிமான்கபள, ஆண்டவாில் களிகூருங்கள்; நீதியுள்பளார் அவறரப் புகழ்வது
பபாருத்தமானபத. 2 யாழிறசத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி பசலுத்துங்கள்; பதின் நரம்பு
யாழினால் அவறரப் புகழ்ந்து பாடுங்கள். பல்ைவி
4

ஆண்டவாின்

வாக்கு

பநர்றமயானது;

அவருறடய

பசயல்கள்

எல்ைாம்

நம்பிக்றகக்கு உாியறவ. 5 அவர் நீதிறயயும் பநர்றமறயயும் விரும்புகின்றார்;
அவரது பபரன்பால் பூவுைகு நிறறந்துள்ளது. பல்ைவி
18

தமக்கு

அஞ்சி

நடப்பபாறரயும்

தம்

பபரன்புக்காகக்

காத்திருப்பபாறரயும்

ஆண்டவர் கண்பணாக்குகின்றார். 19 அவர்கள் உயிறரச் சாவினின்று காக்கின்றார்;
அவர்கறளப் பஞ்சத்திலும் வாழ்விக்கின்றார். பல்ைவி

நற்பசய்திக்கு முன் வாழ்த்பதாலி
அல்பைலூயா, அல்பைலூயா! கிறிஸ்து உயிர்த்பதழுந்தார்; அறனத்றதயும்
பறடத்தவர்

அவபர;

மானிடக்குைத்தின்மீது

இரக்கம்

அல்பைலூயா.

நற்பசய்தி வாசகம்
இபயசு கடல்மீது நடந்து வருவறதச் சீடர்கள் கண்டனர்.
+பயாவான் எழுதிய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21

பகாண்டவரும்

அவபர.

மாறை பவறளயானதும் இபயசுவின் சீடர்கள் கடற்கறரக்கு வந்து, படபகறி
மறுகறரயிலுள்ள கப்பர்நாகுமுக்குப் புறப்பட்டார்கள், ஏற்பகனபவ இருட்டிவிட்டது.
இபயசுவும் அவர்களிடம் அதுவறர வந்து பசரவில்றை.
அப்பபாது பபருங்காற்று வீசிற்று; கடல் பபாங்கி எழுந்தது. அவர்கள் ஐந்து
அல்ைது ஆறு கிபைா மீட்டர் பதாறை படகு ஓட்டியபின் இபயசு கடல்மீது நடந்து
படகருகில் வருவறதக் கண்டு அஞ்சினார்கள்.
இபயசு அவர்களிடம், ``நான்தான், அஞ்சாதீர்கள்'' என்றார். அவர்கள் அவறரப்
படகில் ஏற்றிக்பகாள்ள விரும்பினார்கள்.
ஆனால் படகு உடபன அவர்கள் பசரபவண்டிய இடம் பபாய்ச் பசர்ந்துவிட்டது.
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்பசய்தி.

