
பாஸ்கா எண்கிழமை - சனி 
பெருவிழா 

முதல் வாசகம் 

நாங்கள் கண்டதையும் ககட்டதையும் எடுத்துதைக்காமல் இருக்க, எங்களால் 
முடியாது. 

ைிருத்தூைர் ெணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21 

அந்நாள்களில் 
கெதுருவும் கயாவானும் கல்வியறிவு அற்றவர்கள் என்ெதைத் ைதலதமச் 

சங்கத்ைார் அறிந்ைிருந்ைைால், அவர்களது துணிதவக் கண்டு வியப் ெதடந்ைனர்; 
அவர்கள் இகயசுகவாடு இருந்ைவர்கள் என்ெதையும் உணர்ந்துபகாண்டனர். நலம் 
பெற்ற மனிைர் அவர்ககளாடு நிற்ெதைக் கண்டைால் அவர்களால் ஒன்றும் 
மறுத்துப் கெச முடியவில்தல. எனகவ அவர்கள் கெதுருதவயும் கயாவாதனயும் 
சங்கத்தை விட்டு பவளிகயறும்ெடி ஆதணயிட்டு, ெின்பு ைங்களுக்குள் இது 
குறித்துக் கலந்து கெசினார்கள். “நாம் இந்ை மனிைர்கதள என்ன பசய்யலாம்? 
ஏபனன்றால் குறிப்ெிடத்ைக்க ஓர் அரும் அதடயாளத்தை இவர்கள் 
பசய்துள்ளார்கள்; இது எருசகலமில் வாழும் அதனவருக்கும் பைரியும். இதை 
நாம் மறுக்க முடியாது. ஆககவ இச்பசய்ைி கமலும் மக்களிதடகய 
ெைவாமலிருக்குமாறு இந்ை இகயசுதவக் குறித்து யாரிடமும் கெசக்கூடாபைன 
நாம் இவர்கதள அச்சுறுத்ைி தவப்கொம்” என்று கூறினார்கள். 

அைன் ெின்பு ைதலதமச் சங்கத்ைார் அவர்கதள அதழத்து, “இகயசுதவப் 
ெற்றி எதுவும் கெசகவா, கற்ெிக்ககவா கூடாது” என்று கண்டிப்ொகக் 
கட்டதளயிட்டனர். அைற்குப் கெதுருவும் கயாவானும் மறுபமாழியாக, 
“உங்களுக்குச் பசவிசாய்ப்ெைா? கடவுளுக்குச் பசவிசாய்ப்ெைா? இைில் கடவுள் 
ொர்தவயில் எது முதறயானது என நீங்ககள ைீர்மானித்துக் பகாள்ளுங்கள்; 
என்ன ஆனாலும் நாங்கள் கண்டதையும் ககட்டதையும் எடுத்துதைக்காமலிருக்க 
எங்களால் முடியாது” என்றனர். அவர்கதளத் ைண்டிப்ெைற்கு கவறு வழி 
கண்டுெிடிக்க முடியாைைாலும், மக்களுக்கு அஞ்சியைாலும் ைதலதமச் சங்கத்ைார் 
அவர்கதள மீண்டும் அச்சுறுத்ைி விடுைதல பசய்ைனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுமைப் பாடல் 

ைிொ 118: 1,14-15. 16,18. 19-21 (ெல்லவி: 21a) 
ெல்லவி: ஆண்டவகை, என் மன்றாட்தட நீர் ககட்டைால் நான் நன்றி 
பசலுத்துகின்கறன். 



அல்லது: அல்கலலூயா, அல்கலலூயா, அல்கலலூயா! 

1 ஆண்டவருக்கு நன்றி பசலுத்துங்கள், ஏபனனில் அவர் நல்லவர்; என்பறன்றும் 
உள்ளது அவைது கெைன்பு. 
14 ஆண்டவகை என் ஆற்றல்; என் ொடல்; என் மீட்பும் அவகை. 
15 நீைிமான்களின் கூடாைங்களில் பவற்றியின் மகிழ்ச்சிக்குைல் ஒலிக்கின்றது; 
ஆண்டவைது வலக்தக வலிதமயாய்ச் பசயலாற்றி உள்ளது. - ெல்லவி 
 
16 ஆண்டவைது வலக்தக உயர்ந்கைாங்கி உள்ளது; ஆண்டவைது வலக்தக 
வலிதமயாய்ச் பசயலாற்றியுள்ளது. 
18 கண்டித்ைார், ஆண்டவர் என்தனக் கண்டித்ைார்; ஆனால் சாவுக்கு என்தனக் 
தகயளிக்கவில்தல. - ெல்லவி 
 
19 நீைிமான்கள் பசல்லும் வாயில்கதள எனக்குத் ைிறந்துவிடுங்கள்; அவற்றினுள் 
நுதழந்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி பசலுத்துகவன். 
20 ஆண்டவைது வாயில் இதுகவ! இது வழியாய் நீைிமான்ககள நுதழவர். 
21 என் மன்றாட்தட நீர் ககட்டைால், எனக்கு நீர் பவற்றி அளித்ைைால், உமக்கு 
நான் நன்றி பசலுத்துகின்கறன். - ெல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி 

ைிொ 118: 24 
அல்கலலூயா, அல்கலலூயா! ஆண்டவர் கைாற்றுவித்ை பவற்றியின் நாள் 
இதுகவ; இன்று அக்களிப்கொம்; அகமகிழ்கவாம். அல்கலலூயா. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

உலபகங்கும் பசன்று நற்பசய்ைிதயப் ெதறசாற்றுங்கள். 

✠ மாற்கு எழுைிய தூய நற்பசய்ைியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15 

வாைத்ைின் முைல்நாள் காதலயில் இகயசு உயிர்த்பைழுந்ை ெின்பு அவர் 
முைலில் மகைலா மரியாவுக்குத் கைான்றினார். அவரிடமிருந்துைான் அவர் ஏழு 
கெய்கதள ஓட்டியிருந்ைார். மரியா புறப்ெட்டுச் பசன்று இகயசுகவாடு 
இருந்ைவர்களிடம் இதை அறிவித்ைார். அவர்கள் துயருற்று 
அழுதுபகாண்டிருந்ைார்கள். அவர் உயிகைாடு இருக்கிறார் என்றும் மரியா 
அவதைக் கண்டார் என்றும் ககட்டகொது அவர்கள் நம்ெவில்தல. 

அைன்ெிறகு அவர்களுள் இருவர் வயல்பவளிக்கு நடந்து பசன்றகொது இகயசு 
அவர்களுக்கு கவற்று உருவில் கைான்றினார். அவர்கள் பசன்று அைதன 
மற்றவர்களுக்கு அறிவித்ைார்கள்; அவர்கள் பசான்னதையும் சீடர்கள் 



நம்ெவில்தல. இறுைியாகப் ெைிபனாருவரும் ெந்ைியில் அமர்ந்ைிருந்ைபொழுது 
அவர்களுக்கு இகயசு கைான்றினார். உயிருடன் எழுப்ெப்ெட்ட ைம்தமக் 
கண்டவர்கள் பசான்னதையும் நம்ொமல் அவர்கள் கடின உள்ளத்கைாடு 
இருந்ைதமயால் அவர் அவர்களுதடய நம்ெிக்தகயின்தமதயக் கண்டித்ைார். 
இகயசு அவர்கதள கநாக்கி, “உலபகங்கும் பசன்று ெதடப்ெிற்பகல்லாம் 
நற்பசய்ைிதயப் ெதறசாற்றுங்கள்” என்றுதைத்ைார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


