பாஸ்கா - 6ஆம் வாரம்
செவ்வாய்

முதல் வாெகம்
ஆண்டவராகிய இயயசுவின் யேல் நம்பிக்கக சகாள்ளும்; அப்சபாழுது நீரும் உம்
வீட்டாரும் ேீட்பகடவீர்கள்.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாெகம் 16: 22-34 அந்நாள்களில் பிலிப்பி நகர்
ேக்கள்

திரண்சடழுந்து,

அவர்களுகடய

பவுகையும்

யேலுகடககளக்

ெீைாகவயும்

கிழித்து

தாக்கினார்கள்.

அவர்ககளத்

தடியால்

நடுவர்கள்
அடிக்க

ஆகணயிட்டார்கள். அவர்ககள நன்கு அடித்துச் ெிகையில் தள்ளிக் கருத்தாய்க் காவல்
செய்யுோறு ெிகைக் காவைர் ஒருவருக்குக் கட்டகளயிட்டார்கள். இவ்வாறு கட்டகள
சபற்ை அவர் அவர்ககள உட்ெிகையில் தள்ளி, அவர்கள் கால்ககளத் சதாழுேரத்தில்
உறுதியாய் ோட்டிகவத்தார்.
நள்ளிரவில்

பவுலும்

ெீைாவும்

கடவுளுக்குப்

புகழ்ப்பா

பாடி

இகைவனிடம்

யவண்டினர். ேற்ைக் ககதிகயளா இதகனக் யகட்டுக் சகாண்டிருந்தார்கள். திடீசரன ஒரு
சபாிய நிைநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ெிகைக் கூடத்தின் அடித்தளயே அதிர்ந்தது. உடயன
கதவுகள் அகனத்தும் திைந்தன. அகனவாின் விைங்குகளும் கழன்று விழுந்தன.
ெிகைக் காவைர் விழித்சதழுந்து, ெிகைக் கூடத்தின் கதவுகள் திைந்திருப்பகதக்
கண்டு, ககதிகள் தப்பி ஓடியிருப்பார்கள் என எண்ணி, வாகள உருவித் தற்சகாகை
செய்துசகாள்ள முயன்ைார்.
பவுல் உரத்த குரலில் அவகரக் கூப்பிட்டு, ``நீர் உேக்குத் தீங்கு எதுவும்
செய்துசகாள்ளாதீர்; நாங்கள் அகனவரும் இங்யகதான் இருக்கியைாம்'' என்ைார். ெிகைக்
காவைர் உடயன ஒரு விளக்ககக் சகாண்டுவரச் சொல்லி, விகரந்யதாடி வந்து,
நடுங்கியவாயை பவுல், ெீைா ஆகியயாாின் காலில் விழுந்தார்.

அவர்ககள சவளியய அகழத்து வந்து, ``சபாியயாயர, ேீட்பகடய நான் என்ன
செய்ய யவண்டும்?'' என்று யகட்டார்.
அதற்கு அவர்கள், ``ஆண்டவராகிய இயயசுவின் யேல் நம்பிக்கக சகாள்ளும்;
அப்சபாழுது நீரும் உம் வீட்டாரும் ேீட்பகடவீர்கள்'' என்ைார்கள். பின்பு அவர்கள்
ஆண்டவாின் வார்த்கதகய அவருக்கும் அவர் வீட்டில் இருந்யதார் அகனவருக்கும்
அைிவித்தார்கள்.

அவ்விரவு

யநரத்தியையய

அவர்

அவர்ககளக்

கூட்டிச்

சென்று

அவர்களின் காயங்ககளக் கழுவினார்.
பின்பு அவரும் அவகரச் யெர்ந்தவர்களும் திருமுழுக்குப் சபற்ைார்கள். அவர்
அவர்ககளத் தம் வீட்டுக்கு அகழத்துச் சென்று உணவு பாிோைினார். கடவுள்ேீது
நம்பிக்கக சகாண்டதால் தம் வீட்டார் அகனவயராடும் யெர்ந்து அவர் யபருவகக
அகடந்தார்.
இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுகரப் பாடல்
திபா 138: 1-2ய. 2bஉ-3. 7உ-8 (பல்ைவி: 7உ)
பல்ைவி: ஆண்டவயர, உேது வைக்ககயால் என்கனக் காப்பாற்றுகின்ைீர். அல்ைது:
அல்யைலூயா.
1 ஆண்டவயர! என் முழுேனத்துடன் உேக்கு நன்ைி செலுத்துயவன்; சதய்வங்கள்
முன்னிகையில் உம்கேப் புகழ்யவன். 2ய உம் திருக்யகாவிகை யநாக்கித் திரும்பி
உம்கேத் தாள்பணியவன். பல்ைவி
2bஉ

உம்

யபரன்கபயும்

உண்கேகயயும்

முன்னிட்டு

உேது

சபயருக்கு

நன்ைி

செலுத்துயவன்; ஏசனனில், அகனத்திற்கும் யேைாக உம் சபயகரயும் உம் வாக்ககயும்
யேன்கேயுைச் செய்துள்ளீர். 3 நான் ேன்ைாடிய நாளில் எனக்குச் செவிொய்த்தீர்; என்
ேனத்திற்கு வலிகே அளித்தீர். பல்ைவி

7உ உேது வைக்ககயால் என்கனக் காப்பாற்றுகின்ைீர். 8 நீர் வாக்களித்த அகனத்கதயும்
எனக்சகனச் செய்து முடிப்பீர்; ஆண்டவயர! என்றும் உள்ளது உேது யபரன்பு; உம்
ககவிகனப் சபாருகளக் ககவிடாயதயும். பல்ைவி

நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி
யயாவா 16: 7,13
அல்யைலூயா,

அல்யைலூயா!

துகணயாளகர

உங்களிடம்

அனுப்புயவன்.

உண்கேகய சவளிப்படுத்தும் தூய ஆவியார் வரும்யபாது, அவர் முழு உண்கேகய
யநாக்கி உங்ககள வழிநடத்துவார், என்கிைார் ஆண்டவர். அல்யைலூயா.

நற்செய்தி வாெகம்
நான் யபாகாவிட்டால், துகணயாளர் உங்களிடம் வரோட்டார்.
+யயாவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாெகம் 16: 5-11
அக்காைத்தில் இயயசு தம் ெீடகர யநாக்கிக் கூைியது: ``இப்யபாது என்கன
அனுப்பியவாிடம் யபாகியைன்; ஆனால் உங்களுள் எவரும் `நீர் எங்யக யபாகிைீர்?' என்று
என்னிடம்

யகட்காேயையய

நான்

சொன்னவற்கைக்

குைித்துத்

துயரத்தில்

மூழ்கியுள்ளீர்கள்.
நான்

உங்களிடம்

சொல்வது

உண்கேயய.

நான்

யபாவதால்

நீங்கள்

பயனகடவீர்கள். நான் யபாகாவிட்டால் துகணயாளர் உங்களிடம் வரோட்டார். நான்
யபானால் அவகர உங்களிடம் அனுப்புயவன். அவர் வந்து பாவம், நீதி, தீர்ப்பு ஆகியகவ
பற்ைி உைகினர் சகாண்டுள்ள கருத்துகள் தவைானகவ என எடுத்துக்காட்டுவார்.
பாவம் பற்ைிய அவர்கள் கருத்து தவைானது; ஏசனனில் என்னிடம் அவர்கள்
நம்பிக்கக சகாள்ளவில்கை. நீதி பற்ைிய அவர்கள் கருத்து தவைானது; ஏசனனில் நான்
தந்கதயிடம் செல்கியைன்; நீங்களும் இனி என்கனக் காணோட்டீர்கள். தீர்ப்பு பற்ைிய

அவர்கள்

கருத்து

தவைானது;

ஏசனனில்

இவ்வுைகின்

சபற்றுவிட்டான்.''
இது கிைிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி.

தகைவன்

தண்டகன

