பாஸ்கா - 6ஆம் வாரம்
திங்கள்

முதல் வாசகம்
பவுல் பபசியதத ஏற்றுக்ககாள்ளுமாறு ஆண்டவர் அவர் உள்ளத்ததத் திறந்தார்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 11-15
பவுல், சீலா, திகமாத்பதயு, லூக்கா ஆகிய நாங்கள் துபராவாவிலிருந்து கப்பபலறிச்
சகமாத்திராக்கு தீவுக்கும், மறு நாள் கநயாப்கபாலி நகருக்கும் பநராகச் கசன்பறாம்;
அங்கிருந்து மாசிபதானியப் பகுதியின் முக்கிய நகரான பிலிப்பி கசன்பறாம். அது
உபராதமயாின் குடிபயற்ற நகரம். அந்நகாில் சில நாள்கள் தங்கியிருந்பதாம்.
ஓய்வுநாளன்று நாங்கள் நகர வாயிலுக்கு கவளிபய வந்து ஆற்றங்கதரக்குச்
கசன்பறாம். அங்கு இதறபவண்டல் கசய்யும் இடம் ஏபதனும் இருக்கும் என்று எண்ணி
அமர்ந்து, அங்பக கூடியிருந்த கபண்கபளாடு பபசிபனாம்.
அங்குத்

தியத்திரா

நகதரச்

பசர்ந்த

கபண்

ஒருவர்

நாங்கள்

பபசியததக்

பகட்டுக்ககாண்டிருந்தார். அவர் கபயர் லீதியா. கசந்நிற ஆதடகதள விற்பவரான அவர்
கடவுதள வழிபட்டுவந்தார். பவுல் பபசியதத ஏற்றுக்ககாள்ளுமாறு ஆண்டவர் அவர்
உள்ளத்ததத் திறந்தார். அவரும் அவர் வீட்டாரும் திருமுழுக்குப் கபற்றனர். அதன்பின்
அவர் எங்களிடம், ``நான் ஆண்டவாிடம் நம்பிக்தக ககாண்டவள் என்று நீங்கள்
கருதினால் என் வீட்டுக்கு வந்து தங்குங்கள்'' என்று ககஞ்சிக் பகட்டு எங்கதள
இணங்கதவத்தார்.
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுதரப் பாடல்
திபா 149: 1-2. 3-4. 5-6ய,9b (பல்லவி: 4ய)

பல்லவி: ஆண்டவர் தம் மக்கள் மீது விருப்பம் ககாள்கின்றார். அல்லது: அல்பலலூயா.
1 அல்பலலூயா! ஆண்டவருக்குப் புதியகதாரு பாடதலப் பாடுங்கள்; அவருதடய அன்பர்
சதபயில் அவரது புகதழப் பாடுங்கள். 2 இஸ்ரபயல் தன்தன உண்டாக்கினவதரக்
குறித்து

மகிழ்ச்சி

ககாள்வதாக!

சீபயானின்

மக்கள்

தம்

அரசதர

முன்னிட்டுக்

களிகூர்வார்களாக! பல்லவி
3 நடனம் கசய்து அவரது கபயதரப் பபாற்றுவார்களாக; மத்தளம் ககாட்டி, யாழிதசத்து
அவதரப்

புகழ்ந்து

ககாள்கின்றார்;

பாடுவார்களாக!
தாழ்நிதலயில்

4

ஆண்டவர்

உள்ள

தம்

அவர்களுக்கு

மக்கள்

மீது

கவற்றி

விருப்பம்
அளித்து

பமன்தமப்படுத்துவார். பல்லவி
5 அவருதடய அன்பர் பமன்தம அதடந்து களிகூர்வராக! கமத்ததகளில் சாய்ந்து
மகிழ்ந்து ககாண்டாடுவராக! 6ய அவர்களின் வாய் இதறவதன ஏத்திப் புகழட்டும்; 9b
இத்ததகய பமன்தம ஆண்டவர்தம் அன்பர் அதனவருக்கும் உாித்தானது. பல்லவி

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி
பயாவா 15: 26b. 27ய
அல்பலலூயா, அல்பலலூயா! உண்தமதய கவளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார்
வரும்பபாது என்தனப் பற்றிச் சான்று பகர்வார். நீங்களும் சான்று பகர்வீர்கள், என்கிறார்
ஆண்டவர். அல்பலலூயா.

நற்கசய்தி வாசகம்
உண்தமதய கவளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார் வரும்பபாது என்தனப்பற்றிச் சான்று
பகர்வார்.
+பயாவான் எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 26 - 16:4

அக்காலத்தில் இபயசு தம் சீடதர பநாக்கிக் கூறியது: ``தந்ததயிடமிருந்து நான்
உங்களுக்கு அனுப்பப்பபாகிற துதணயாளர் வருவார். அவபர தந்ததயிடமிருந்து வந்து
உண்தமதய கவளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார். அவர் வரும்பபாது என்தனப் பற்றிச்
சான்று பகர்வார். நீங்களும் சான்று பகர்வீர்கள். ஏகனனில் நீங்கள் கதாடக்கமுதல்
என்பனாடு

இருந்து

வருகிறீர்கள்.

நீங்கள்

நம்பிக்தக

இழந்துவிடாதிருக்க

இவற்தறகயல்லாம் உங்களிடம் கசான்பனன்.
உங்கதளத் கதாழுதகக்கூடத்திலிருந்து விலக்கி தவப் பார்கள். உங்கதளக்
ககால்லுபவார் கடவுளுக்குத் திருப்பணி கசய்வதாக எண்ணும் காலமும் வருகிறது.
தந்தததயயும் என்தனயும் அவர்கள் அறியாமல் இருப்பதால்தான் இவ்வாறு
கசய்வார்கள். இதவ நிகழும் பநரம் வரும்பபாது நான் உங்களுக்கு இதவ பற்றி முன்பப
கசான்னதத

நிதனவுபடுத்திக்ககாள்ளுங்கள்.

இதற்காகபவ

கூறிபனன்.''
இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்கசய்தி.

இவற்தற

உங்களிடம்

