
பாஸ்கா எண்கிழமை - திங்கள் 
பெருவிழா 

முதல் வாசகம் 

கடவுள் இயேசுவவ உேிர்த்பெழச் பெய்ொர். இெற்கு நாங்கள் அவைவரும் 
ொட்ெிகள். 

ெிருத்தூெர் ெணிகள் நூலிலிருந்து வாெகம் 2: 14, 22-33 

பெந்ெக்யகாஸ்து நாளில் யெதுரு ெெிபைாருவருடன் யெர்ந்து, எழுந்து நின்று, 
உரத்ெ குரலில் அவர்களிடம் ெின்வருமாறு கூறிைார்: 

‘‘யூெ மக்கயள, எருெயலமில் வாழும் மக்கயள, இவெத் பெரிந்து பகாள்ளுங்கள்; 
எைது பொற்கவளக் கவைித்துக் யகளுங்கள். 

இஸ்ரயேல் மக்கயள, நீங்கள் இந்ெ வார்த்வெகவளக் யகளுங்கள். கடவுள் 
நாெயரத்து இயேசுவின் வழிோக உங்கள் நடுவில் வல்ல பெேல்கவளயும் 
அருஞ்பெேல்கவளயும் அவடோளங்கவளயும் பெய்து, அவவர இன்ைாபரன்று 
உறுெிோகக் காண்ெித்ொர். இது நீங்கள் அறிந்ெயெ. கடவுள் ொம் வவரேறுத்துள்ள 
ெிட்டத்ெின்ெடியும், ெம் முன்ைறிவின்ெடியும் இந்ெ இயேசுவவ உங்கள் வகேில் 
விட்டுவிட்டார். நீங்கள் ெிருச்ெட்டம் அறிோொர் மூலம் அவவரச் ெிலுவவேில் 
அவறந்து பகான்றரீ்கள். ஆைால் கடவுள் அவவர மரண யவெவைேிைின்று 
விடுவித்து உேிர்த்பெழச் பெய்ொர். ஏபைன்றால் மரணம் அவவரத் ென் ெிடிேில் 
வவத்ெிருக்க முடிேவில்வல. 

ொவதீு அவவரக் குறித்துக் கூறிேது: ‘நான் ஆண்டவவர எப்யொதும் என் 
கண்முன் வவத்துள்யளன்; அவர் என் வலப்ெக்கம் உள்ளார். எையவ நான் 
அவெவுயறன். இெைால் என் இெேம் யெருவவக பகாள்கின்றது; என் நா 
மகிழ்ச்ெிோல் நிவறந்துள்ளது. என் உடலும் எெிர்ொர்ப்ெில் நிவலத்ெிருக்கும். 
ஏபைன்றால் என்வைப் ொொளத்ெிடம் ஒப்புவிக்கமாட்டீர். உம் தூேவவைப் 
ெடுகுழிவேக் காணவிடமாட்டீர். வாழ்வின் வழிவே நான் அறிேச் பெய்வரீ்; உமது 
முன்ைிவலேில் எைக்கு நிவறவாை மகிழ்ச்ெி உண்டு.’ 

ெயகாெரர் ெயகாெரிகயள, நமது குலமுெல்வராகிே ொவவீெக் குறித்து நான் 
பொல்வவெ மறுக்க மாட்டீர்கள். அவர் காலமாகி அடக்கம் பெய்ேப்ெட்டார். அவர் 
கல்லவற இந்நாள்வவர நம்மிவடயே இருக்கிறது. அவர் இவறவாக்கிைர் 
என்ெொல், ெம் வழித்யொன்றல் ஒருவர் அவரது அரிேவணேில் வறீ்றிருப்ொர் 
என்று கடவுள் உறுெிோக ஆவணேிட்டுக் கூறிேவெ அறிந்ெிருந்ொர். அவர் 
கிறிஸ்துவின் உேிர்த்பெழுெவல முன்ைறிந்து, ‘அவவரப் ொொளத்ெிடம் 
ஒப்புவிக்கமாட்டீர்; அவரது உடல் ெடுகுழிவேக் காணவிடமாட்டீர்’ என்று 



கூறிேிருக்கிறார். கடவுள் இந்ெ இயேசுவவ உேிர்த்பெழச் பெய்ொர். இெற்கு 
நாங்கள் அவைவரும் ொட்ெிகள். அவர் கடவுளின் வலப்ெக்கத்துக்கு உேர்த்ெப்ெட்டு, 
வாக்களிக்கப்ெட்ட தூே ஆவிவேத் ெம் ெந்வெேிடமிருந்து பெற்றுப் 
பொழிந்ெருளிைார். நீங்கள் காண்ெதும் யகட்ெதும் இதுொன்.“ 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுமைப் பாடல் 

ெிொ 16: 1-2. 5,7-8. 9-10. 11 (ெல்லவி: 1) 
ெல்லவி: இவறவா, என்வைக் காத்ெருளும்; உம்மிடம் நான் அவடக்கலம் 
புகுந்துள்யளன். 

அல்லது: அல்யலலூோ, அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! 

1 இவறவா, என்வைக் காத்ெருளும்; உம்மிடம் நான் அவடக்கலம் புகுந்துள்யளன். 
2 நான் ஆண்டவரிடம் ‘நீயர என் ெவலவர்’ என்று பொன்யைன். - ெல்லவி 
 
5 ஆண்டவர்ொயம என் உரிவமச் பொத்து; அவயர என் கிண்ணம்; எைக்குரிே 
ெங்வகக் காப்ெவரும் அவயர; 
7 எைக்கு அறிவுவர வழங்கும் ஆண்டவவரப் யொற்றுகின்யறன்; இரவில்கூட என் 
மைச்ொன்று என்வை எச்ெரிக்கின்றது. 
8 ஆண்டவவர எப்யொதும் என் கண்முன் வவத்துள்யளன்; அவர் என் வலப்ெக்கம் 
உள்ளார்; எையவ, நான் அவெவுயறன். - ெல்லவி 
 
9 என் இெேம் அக்களிக்கின்றது; என் உள்ளம் மகிழ்ந்து துள்ளுகின்றது; என் 
உடலும் ொதுகாப்ெில் நிவலத்ெிருக்கும். 
10 ஏபைைில், என்வைப் ொொளத்ெிடம் ஒப்புவிக்கமாட்டீர்; உம் அன்ெவைப் 
ெடுகுழிவேக் காணவிடமாட்டீர். - ெல்லவி 
 
11 வாழ்வின் வழிவே நான் அறிேச் பெய்வரீ்; உமது முன்ைிவலேில் எைக்கு 
நிவறவாை மகிழ்ச்ெி உண்டு; உமது வலப்ெக்கத்ெில் எப்யொதும் யெரின்ெம் உண்டு. 
- ெல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி 

ெிொ 118: 24 
அல்யலலூோ, அல்யலலூோ! ஆண்டவர் யொற்றுவித்ெ பவற்றிேின் நாள் 
இதுயவ; இன்று அக்களிப்யொம்; அகமகிழ்யவாம். அல்யலலூோ. 

 



நற்சசய்தி வாசகம் 

என் ெயகாெரர்களிடம் பென்று, அவர்கவளக் கலியலோவுக்குப் யொகுமாறு 
பொல்லுங்கள். அங்யக அவர்கள் என்வைக் காண்ொர்கள். 

✠ மத்யெயு எழுெிே தூய நற்பெய்ெிேிலிருந்து வாெகம் 28: 8-15 

அக்காலத்ெில் 
கல்லவறேில் இயேசுவவக் காணவந்ெ பெண்கள் கல்லவறவே விட்டு 

விவரவாகப் புறப்ெட்டுச் பென்றார்கள். அவர்கள் அச்ெமுற்றாலும் அயெ 
யவவளேில் பெருமகிழ்ச்ெியுற்றவர்களாய், அவருவடே ெீடருக்கு அறிவிக்க 
ஓடிைார்கள். 

ெிடீபரன்று இயேசு அவர்கவள எெிர்பகாண்டு வந்து வாழ்த்ெிைார். அவர்கள் 
அவவரஅணுகி, அவர் காலடிகவளப் ெற்றிக்பகாண்டு, ெணிந்து நின்றார்கள். 
அப்பொழுது இயேசு அவர்களிடம், “அஞ்ொெீர்கள்! என் ெயகாெரர்களிடம் பென்று, 
அவர்கவளக் கலியலோவுக்குப் யொகுமாறு பொல்லுங்கள். அங்யக அவர்கள் 
என்வைக் காண்ொர்கள்” என்றார். 

அவர்கள் யொய்க்பகாண்டிருந்ெயொது காவல் வரீருள் ெிலர் நகரத்ெிற்குள் 
பென்று, நிகழ்ந்ெவவ ோவற்வறயும் ெவலவமக் குருக்களுக்கு அறிவித்ெைர். 
அவர்கள் மூப்ெர்களுடன் கூடிக் கலந்து ஆயலாெித்து, அப்ெவடவரீருக்கு 
மிகுெிோகப் ெணம் பகாடுத்து, “ ‘நாங்கள் தூங்கிக் பகாண்டிருந்ெயொது இயேசுவின் 
ெீடர் இரவில் வந்து அவரது உடவலத் ெிருடிச் பென்றுவிட்டைர்’ எைச் 
பொல்லுங்கள். ஆளுநர் இவெக் யகள்வியுற்றால் நாங்கள் அவவர நம்ெச் பெய்து 
நீங்கள் பொல்வலக்கு உள்ளாகாெெடி ொர்த்துக்பகாள்யவாம்” என்று அவர்களிடம் 
கூறிைார்கள். அவர்களும் ெணத்வெப் பெற்றுக்பகாண்டு, ெங்களுக்கு அவர்கள் 
பொல்லிக் பகாடுத்ெவாயற பெய்ொர்கள். இந்நாள்வவர இந்ெ வெந்ெி யூெரிவடயே 
ெரவிேிருக்கிறது. 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


