பாஸ்கா - 4ஆம் வாரம்
சனி

முதல் வாசகம்
நாங்கள் பிற இனத்தாாிடம் சசல்கிறறாம்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52
அடுத்து வந்த ஓய்வுநாளில் ஆண்டவாின் வார்த்தததைக் றகட்க ஏறக்குதறை
நகரத்தார்

அதனவரும்

சபாறாதமைால்

கூடிவந்தனர்.

நிதறந்து,

பவுல்

மக்கள்

கூறிைதத

திரதளக்

கண்ட

யூதர்கள்

எதிர்த்துப்

றபசி

அவதரப்

பழித்துதரத்தார்கள்.
பவுலும் பர்னபாவும் துணிவுடன், ``கடவுளின் வார்த்தததை உங்களுக்குத்தான்
முதலில் அறிவிக்க றவண்டிைிருந்தது. ஆனால் நீங்கள் அததன உதறித் தள்ளி
நிதைவாழ்வுக்குத் தகுதிைற்றவர்கள் என்று உங்களுக்கு நீங்கறள தீர்ப்பளித்துக்
சகாண்டீர்கள்.
எனறவ நாங்கள் பிற இனத்தாாிடம் சசல்கிறறாம். ஏசனன்றால், `உைகம்
முழுவதும் என் மீட்தப அதடவதற்கு நான் உன்தன றவற்றினத்தார்க்கு ஒளிைாக
ஏற்படுத்துறவன்' என்று ஆண்டவர் எங்களுக்குக் கட்டதளைிட்டுள்ளார்'' என்று
எடுத்துக் கூறினார்கள்.
இததக்

றகட்ட

பிற

இனத்தார்

மகிழ்ச்சிைதடந்தனர்;

ஆண்டவாின்

வார்த்தததைப் றபாற்றிப் புகழ்ந்தனர். நிதைவாழ்வுக்காகக் குறிக்கப்பட் றடார்
அதனவரும் நம்பிக்தக சகாண்டனர். அப்பகுதிசைங்கும் ஆண்டவாின் வார்த்தத
பரவிைது.
ஆனால் யூதர்கள் கடவுதள வழிபட்டு வந்த மதிப்புக்குாிை சபண்கதளயும்
நகாின் முதன்தமக் குடிமக்கதளயும் தூண்டிவிட்டு, பவுதையும் பர்னபாதவயும்
இன்னலுக்குள்ளாக்கி, அவர்கதளத் தங்களது நாட்டிலிருந்து துரத்திவிட்டார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் கால்களில் படிந்திருந்த தூசிதை அவர்களுக்கு எதிராக உதறிவிட்டு
இக்றகானிைாவுக்குச் சசன்றார்கள். சீடர்கறளா தூை ஆவிைால் ஆட்சகாள்ளப்பட்டு
மகிழ்ச்சிைில் திதளத்திருந்தார்கள்.

இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுதரப் பாடல்
திபா 98: 1. 2-3ைb, 3உன-4 (பல்ைவி: 3உ)
பல்ைவி: மாந்தர் அதனவரும் நம் கடவுள் அருளிை விடுததைதைக் கண்டனர்.
அல்ைது: அல்றைலூைா.
1 ஆண்டவருக்குப் புதிைசதாரு பாடல் பாடுங்கள்; ஏசனனில், அவர் விைத்தகு
சசைல்கள் புாிந்துள்ளார். அவருதடை வைக்கரமும் புனிதமிகு புைமும் அவருக்கு
சவற்றிதை அளித்துள்ளன. பல்ைவி
2 ஆண்டவர் தம் மீட்தப அறிவித்தார்; பிற இனத்தார் கண்முன்றன தம் நீதிதை
சவளிப்படுத்தினார்.

3ைb

இஸ்ரறைல்

வீட்டாருக்கு

வாக்களிக்கப்பட்ட

தமது

றபரன்தபயும் உறுதிசமாழிதையும் அவர் நிதனவுகூர்ந்தார். பல்ைவி
3உன உைசகங்குமுள அதனவரும் நம் கடவுள் அருளிை விடுததைதைக் கண்டனர். 4
உைசகங்கும் வாழ்றவாறர! அதனவரும் ஆண்டவதர ஆர்ப்பாித்துப் பாடுங்கள்!
மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பாித்துப் புகழ்ந்றதத்துங்கள். பல்ைவி

நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி
றைாவா 8: 31b-32
அல்றைலூைா,

அல்றைலூைா!

என்

வார்த்ததகதள

நீங்கள்

சதாடர்ந்து

கதடப்பிடித்து வந்தால் உண்தமைில் என் சீடர்களாய் இருப்பீர்கள்; உண்தமதை
அறிந்தவர்களாயும் இருப்பீர்கள், என்கிறார் ஆண்டவர். அல்றைலூைா.

நற்சசய்தி வாசகம்
என்தனக் காண்பது, தந்தததைக் காண்பது ஆகும்.
+றைாவான் எழுதிை நற்சசய்திைிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14

அக்காைத்தில் இறைசு தம் சீடதர றநாக்கி: ``நீங்கள் என்தன அறிந்திருந்தால்
என்

தந்தததையும்

அறிந்திருப்பீர்கள்.

இது

முதல்

நீங்கள்

தந்தததை

அறிந்திருக்கிறீர்கள். அவதரக் கண்டுமிருக்கிறீர்கள்'' என்றார்.
அப்றபாது பிலிப்பு அவாிடம், ``ஆண்டவறர, தந்தததை எங்களுக்குக் காட்டும்;
அதுறவ றபாதும்'' என்றார்.
இறைசு அவாிடம் கூறிைது: ``பிலிப்றப, இவ்வளவு காைம் நான் உங்கறளாடு
இருந்தும் நீ என்தன அறிந்துசகாள்ளவில்தைைா? என்தனக் காண்பது தந்தததைக்
காண்பது ஆகும். அப்படிைிருக்க, `தந்தததை எங்களுக்குக் காட்டும்' என்று நீ எப்படிக்
றகட்கைாம்?

நான்

தந்ததைினுள்ளும்

தந்தத

என்னுள்ளும்

இருப்பதத

நீ

நம்புவதில்தைைா? நான் உங்களுக்குக் கூறிைவற்தற நானாகக் கூறவில்தை. என்னுள்
இருந்துசகாண்டு சசைைாற்றுபவர் தந்ததறை. நான் தந்ததயுள் இருக்கிறறன்; தந்தத
என்னுள் இருக்கிறார். நான் சசால்வதத நம்புங்கள்; என் வார்த்ததைின் சபாருட்டு
நம்பாவிட்டால்,

என்

சசைல்களின்

சபாருட்டாவது

நம்புங்கள்.

நான்

சசய்யும்

சசைல்கதள என்னிடம் நம்பிக்தக சகாள்பவரும் சசய்வார்; ஏன், அவற்தறவிடப்
சபாிைவற்தறயும்

சசய்வார்.

ஏசனனில்

நான்

தந்ததைிடம்

றபாகிறறன்

என

உறுதிைாக உங்களுக்குச் சசால்கிறறன்.
நீங்கள் என் சபைரால் றகட்பததசைல்ைாம் நான் சசய்றவன். இவ்வாறு தந்தத
மகன் வழிைாய் மாட்சி சபறுவார். நீங்கள் என் சபைரால் எததக் றகட்டாலும்
சசய்றவன்.''
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்சசய்தி.

