
பாஸ்கா எண்கிழமை - புதன் 
பெருவிழா 

முதல் வாசகம் 

என்னிடம் உள்ளதை உமக்குக் பகாடுக்கிறேன். இறேசு கிேிஸ்துவின் பெேரால் 
எழுந்து நடந்ைிடும். 

ைிருத்தூைர் ெணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10 

ஒரு நாள் இதேறவண்டல் பசய்யும் றநரமாகிே ெிற்ெகல் மூன்று மணிக்குப் 
றெதுருவும் றோவானும் றகாவிலுக்குச் பசன்ேனர். அப்பொழுது ெிேவிேிறலறே 
கால் ஊனமுற்ேிருந்ை ஒருவதரச் சிலர் சுமந்துபகாண்டு வந்ைனர். றகாவிலுக்குள் 
பசல்ெவரிடம் ெிச்தச றகட்ெைற்காக அவதர நாள்றைாறும் றகாவிலின் 
‘அழகுவாேில்’ என்னுமிடத்ைில் தவப்ெர். அவர் றகாவிலுக்குள் 
பசன்றுபகாண்டிருந்ை றெதுருதவயும் றோவாதனயும் கண்டு ெிச்தச றகட்டார். 

றெதுருவும் றோவானும் அவதர உற்றுப் ொர்த்து, “எங்கதளப் ொர்” என்று 
கூேினர். அவர், ஏைாவது கிதடக்கும் என்ே எைிர்ொர்ப்புடன் அவர்கதள 
ஆவலுடன் றநாக்கினார். றெதுரு அவரிடம், “பவள்ளியும் பொன்னும் என்னிடம் 
இல்தல; என்னிடம் உள்ளதை உமக்குக் பகாடுக்கிறேன். நாசறரத்து இறேசு 
கிேிஸ்துவின் பெேரால் எழுந்து நடந்ைிடும்” என்று கூேி, அவரது வலக்தகதேப் 
ெற்ேிப்ெிடித்துத் தூக்கிவிட்டார். உடறன அவரது காலடிகளும் கணுக்கால்களும் 
வலுவதடந்ைன. அவர் குைித்பைழுந்து நடக்கத் பைாடங்கினார்; துள்ளி நடந்து, 
கடவுதளப் றொற்ேிேவாறே அவர்கறளாடு றகாவிலுக்குள் பசன்ோர். 

அவர் நடப்ெதையும் கடவுதளப் றொற்றுவதையும் மக்களதனவரும் கண்டனர். 
அவர்கள் எல்லாரும் றகாவிலின் அழகுவாேில் அருறக ெிச்தச 
றகட்டுக்பகாண்டிருந்ைவர் இவறர என்று அேிந்துபகாண்டனர்; நடந்ைதைப் 
ொர்த்துத் ைிதகப்பு மிகுந்ைவராய் பமய்மேந்து நின்ேனர். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுமைப் பாடல் 

ைிொ 105: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (ெல்லவி: 3b) 
ெல்லவி: ஆண்டவதரத் றைடுறவாரின் இைேம் அக்களிப்ெைாக! 

அல்லது: அல்றலலூோ, அல்றலலூோ, அல்றலலூோ! 

1 ஆண்டவருக்கு நன்ேி பசலுத்துங்கள்! அவர்ைம் பெேதரச் பசால்லி 
வழிெடுங்கள்! அவர்ைம் பசேல்கதள மக்களினங்கள் அேிேச் பசய்யுங்கள். 



2 அவருக்குப் ொடல் ொடுங்கள்; அவதரப் புகழ்ந்றைத்துங்கள்! அவர்ைம் விேத்ைகு 
பசேல்கள் அதனத்தையும் எடுத்துதரயுங்கள்! - ெல்லவி 
 
3 அவர் ைம் ைிருப்பெேதர மாட்சிப்ெடுத்துங்கள்; ஆண்டவதரத் றைடுறவாரின் 
இைேம் அக்களிப்ெைாக! 
4 ஆண்டவதரயும் அவரது ஆற்ேதலயும் றைடுங்கள்! அவரது ைிருமுகத்தை 
இதடேோது நாடுங்கள்! - ெல்லவி 
 
6 அவரின் ஊழிேராம் ஆெிரகாமின் வழிமரறெ! அவர் றைர்ந்துபகாண்ட 
ோக்றகாெின் ெிள்தளகறள! 
7 அவறர நம் கடவுளாகிே ஆண்டவர்! அவரின் நீைித் ைீர்ப்புகள் உலகம் 
அதனத்ைிற்கும் உரிேன. - ெல்லவி 
 
8 அவர் ைமது உடன்ெடிக்தகதே என்பேன்றும் நிதனவில் பகாள்கின்ோர்; 
ஆேிரம் ைதலமுதேக்பகன ைாம் அளித்ை வாக்குறுைிதே நிதனவுகூர்கின்ோர். 
9 ஆெிரகாமுடன் ைாம் பசய்துபகாண்ட உடன்ெடிக்தகதேயும் ஈசாக்குக்குத் ைாம் 
ஆதணேிட்டுக் கூேிேதையும் அவர் நிதனவில் பகாண்டுள்ளார். - ெல்லவி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி 

ைிொ 118: 24 
அல்றலலூோ, அல்றலலூோ! ஆண்டவர் றைாற்றுவித்ை பவற்ேிேின் நாள் 
இதுறவ; இன்று அக்களிப்றொம்; அகமகிழ்றவாம். அல்றலலூோ. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

அப்ெத்தைப் ெிட்டு சீடர்களுக்குக் பகாடுத்ைார். அவர்கள் இறேசுதவ அதடோளம் 
கண்டுபகாண்டார்கள். 

✠ லூக்கா எழுைிே தூய நற்பசய்ைிேிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35 

வாரத்ைின் முைல் நாள் சீடர்களுள் இருவர் எருசறலமிலிருந்து ஏேத்ைாழ 
ெைிபனாரு கிறலா மீட்டர் பைாதலேிலுள்ள ஓர் ஊருக்குச் பசன்று 
பகாண்டிருந்ைனர். அவ்வூரின் பெேர் எம்மாவு. அவர்கள் இந்நிகழ்ச்சிகள் 
அதனத்தையும் குேித்து ஒருவறராடு ஒருவர் உதரோடிக்பகாண்றட பசன்ோர்கள். 
இப்ெடி அவர்கள் உதரோடிக்பகாண்டும் வினவிக் பகாண்டும் பசன்ேறொது, 
இறேசு பநருங்கிவந்து அவர்கறளாடு நடந்து பசன்ோர். ஆனால் அவர் ோர் என்று 
அேிந்து உணரமுடிோைவாறு அவர்கள் கண்கள் மதேக்கப்ெட்டிருந்ைன. அவர் 
அவர்கதள றநாக்கி, “வழிபநடுகிலும் நீங்கள் ஒருவறராடு ஒருவர் 



றெசிக்பகாண்டிருப்ெது என்ன?” என்று றகட்டார். அவர்கள் முக வாட்டத்றைாடு 
நின்ோர்கள். 

அவர்களுள் கிளறோப்ொ என்னும் பெேருதடே ஒருவர் அவரிடம் 
மறுபமாழிோக, “எருசறலமில் ைங்கிேிருப்ெவர்களுள் உமக்கு மட்டும்ைான் 
இந்நாள்களில் நிகழ்ந்ைதவ பைரிோறைா!"என்ோர். அைற்கு அவர் அவர்களிடம், 
“என்ன நிகழ்ந்ைது?” என்று றகட்டார். அவர்கள் அவரிடம், “நாசறரத்து இறேசுதவப் 
ெற்ேிறேைான் றெசுகின்றோம். அவர் கடவுளுக்கும் மக்கள் எல்லாருக்கும் 
முன்ொகச் பசால்லிலும் பசேலிலும் வல்ல இதேவாக்கினராகத் ைிகழ்ந்ைார். 
அவர் இஸ்ரறேதல மீட்கப் றொகிோர் என்று நாங்கள் எைிர்ொர்த்து இருந்றைாம். 
ஆனால் ைதலதமக் குருக்களும் ஆட்சிோளர்களும் அவருக்கு மரணைண்டதன 
விைித்துச் சிலுதவேில் அதேந்ைார்கள். இதவபேல்லாம் நிகழ்ந்து இன்றோடு 
மூன்று நாள்கள் ஆகின்ேன. ஆனால் இன்று எங்கதளச் றசர்ந்ை பெண்களுள் 
சிலர் எங்கதள மதலப்புக்குள்ளாக்கினர்; அவர்கள் விடிேற்காதலேில் 
கல்லதேக்குச் பசன்ோர்கள்; அவருதடே உடதலக் காணாது ைிரும்ெி வந்து, 
வானதூைர்கதளக் கண்டைாகவும் இறேசு உேிறராடிருக்கிோர் என்று அவர்கள் 
கூேிேைாகவும் பசான்னார்கள். எங்கறளாடு இருந்ைவர்களுள் சிலரும் 
கல்லதேக்குச் பசன்று, அப்பெண்கள் பசான்னவாறே இருக்கக் கண்டனர். ஆனால் 
அவர்கள் இறேசுதவக் காணவில்தல” என்ோர்கள். 

இறேசு அவர்கதள றநாக்கி, “அேிவிலிகறள! இதேவாக்கினர்கள் உதரத்ை 
எல்லாவற்தேயும் நம்ெ இேலாை மந்ை உள்ளத்ைினறர! பமசிோ ைாம் 
மாட்சிேதடவைற்குமுன் இத்துன்ெங்கதளப் ெடறவண்டுமல்லவா!” என்ோர். 
றமலும் றமாறசமுைல் இதேவாக்கினர்வதர அதனவரின் நூல்களிலும் ைம்தமக் 
குேித்து எழுைப்ெட்ட ோவற்தேயும் அவர் அவர்களுக்கு விளக்கினார். 

அவர்கள் ைாங்கள் றொகறவண்டிே ஊதர பநருங்கி வந்ைார்கள். அவறரா 
அைற்கு அப்ொல் றொகிேவர்றொலக் காட்டிக்பகாண்டார். அவர்கள் அவரிடம், 
“எங்கறளாடு ைங்கும்; ஏபனனில் மாதல றநரம் ஆேிற்று; பொழுதும் றொேிற்று” 
என்று கூேிக் கட்டாேப்ெடுத்ைி அவதர இணங்கதவத்ைார்கள். அவர் அங்குத் 
ைங்குமாறு அவர்கறளாடு பசன்ோர். அவர்கறளாடு அவர் ெந்ைிேில் 
அமர்ந்ைிருந்ைறொது அப்ெத்தை எடுத்து, கடவுதளப் றொற்ேி, ெிட்டு அவர்களுக்குக் 
பகாடுத்ைார். அப்றொது அவர்கள் கண்கள் ைிேந்ைன. அவர்களும் அவதர 
அதடோளம் கண்டுபகாண்டார்கள். உடறன அவர் அவர்களிடமிருந்து 
மதேந்துறொனார். அப்றொது, அவர்கள் ஒருவதர ஒருவர் றநாக்கி, “வழிேிறல 
அவர் நம்றமாடு றெசி, மதேநூதல விளக்கும்றொது நம் உள்ளம் ெற்ேி 
எரிேவில்தலோ?” என்று றெசிக்பகாண்டார்கள். 

அந்றநரறம அவர்கள் புேப்ெட்டு எருசறலமுக்குத் ைிரும்ெிப் றொனார்கள். 
அங்றக ெைிபனாருவரும் அவர்கறளாடு இருந்ைவர்களும் குழுமிேிருக்கக் 



கண்டார்கள். அங்கிருந்ைவர்கள், “ஆண்டவர் உண்தமோகறவ உேிருடன் 
எழுப்ெப்ெட்டார். அவர் சீறமானுக்குத் றைாற்ேம் அளித்துள்ளார்” என்று 
பசான்னார்கள். அவர்கள் வழிேில் நிகழ்ந்ைவற்தேயும் அவர் அப்ெத்தைப் 
ெிட்டுக்பகாடுக்கும்றொது அவதரக் கண்டுணர்ந்துபகாண்டதையும் 
அங்கிருந்ைவர்களுக்கு எடுத்துதரத்ைார்கள். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


