
பாஸ்கா எண்கிழமை - வியாழன் 
பெருவிழா 

முதல் வாசகம் 

வாழ்வுக்கு ஊற்றானவரை நீங்கள் பகான்றுவிட்டீர்கள். ஆனால் கடவுள் இறந்த 
அவரை உயிரைாடு எழுப்ெினார். 

திருத்தூதர் ெணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26 

கால் ஊனமுற்றிருந்தவர் நலமரடந்தெின் ரெதுருரவயும் ரயாவாரனயும் 
விடாமல் ெற்றிக்பகாண்டிருக்க, எல்லா மக்களும் திகிலுற்றுச் சாலரமான் 
மண்டெம் என்னும் இடத்திற்கு ஒருரசை ஓடிவந்தனர். ரெதுரு இரதக் கண்டு 
மக்கரைப் ொர்த்துக் கூறியது: “எருசரலம் மக்கரை, நீங்கள் ஏன் இரதப் ொர்த்து 
வியப்ெரடகிறரீ்கள்? நாங்கள் எங்கள் பசாந்த வல்லரமயாரலா 
இரறப்ெற்றாரலா இவரை நடக்கச் பசய்துவிட்டதுரொல் ஏன் எங்கரைரய 
உற்றுப் ொர்க்கிறரீ்கள்? ஆெிைகாம், ஈசாக்கு, யாக்ரகாபு என்னும் நம் 
மூதாரதயரின் கடவுள் தம் ஊழியர் இரயசுரவப் பெருரமப்ெடுத்தினார். ஆனால் 
நீங்கள் அவரைப் புறக்கணித்துப் ெிலாத்திடம் ஒப்புவித்து விட்டீர்கள். அவன் 
அவருக்கு விடுதரலத் தீர்ப்பு அைிக்க முயன்றரொதும் நீங்கள் அவரை 
மறுதலித்தீர்கள். நீங்கள் தூய்ரமயும் ரநர்ரமயுமானவரை மறுதலித்துக் 
பகாரலயாைிரய விடுதரல பசய்யுமாறு ரவண்டிக் பகாண்டீர்கள். வாழ்வுக்கு 
ஊற்றானவரை நீங்கள் பகான்றுவிட்டீர்கள். ஆனால் கடவுள் இறந்த அவரை 
உயிரைாடு எழுப்ெினார். இதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள். இரதா உங்கள் கண்முன் 
நிற்கிற இவர் உங்களுக்குத் பதரிந்தவர். இரயசுவின் பெயரை இவருக்கு 
வலுவூட்டியது. அவர் பெயர்மீது பகாண்டிருந்த நம்ெிக்ரகயால்தான் இது 
நடந்தது. இந்த நம்ெிக்ரகரய உங்கள் அரனவர் முன்ொகவும் இவருக்கு 
முழுரமயான உடல் நலரனக் பகாடுத்துள்ைது. 

அன்ெர்கரை, நீங்களும் உங்கள் தரலவர்களும் அறியாரமயினாரலரய 
இப்ெடிச் பசய்துவிட்டீர்கள் என எனக்குத் பதரியும். ஆனால் கடவுள், தம் பமசியா 
துன்புற ரவண்டும் என்று இரறவாக்கினர் அரனவர் வாயிலாகவும் 
முன்னறிவித்தரத இவ்வாறு நிரறரவற்றினார். எனரவ உங்கள் ொவங்கள் 
ரொக்கப்ெடும்பொருட்டு மனம்மாறி அவரிடம் திரும்புங்கள். அப்பொழுது 
ஆண்டவர் புத்துயிர் அைிக்கும் காலத்ரத அருைி உங்களுக்காக ஏற்ெடுத்திய 
பமசியாவாகிய இரயசுரவ அனுப்புவார். விண்ரணற்றமரடந்த இரயசு யாவும் 
சீர்ெடுத்தப்ெடும் காலம்வரை விண்ணுலகில் இருக்கரவண்டும். ெழங்காலத் தூய 
இரறவாக்கினர் வாயிலாகக் கடவுள் இந்தக் காலத்ரதக் குறித்துக் 
கூறியிருந்தார். 



ரமாரசயும், ‘உங்கள் கடவுைாகிய ஆண்டவர் உங்கள் சரகாதைரிடமிருந்து 
என்ரனப்ரொல் ஓர் இரறவாக்கினரைத் ரதான்றச் பசய்வார். அவர் உங்களுக்குக் 
கூறும் எல்லாவற்றிற்கும் நீங்கள் பசவிசாயுங்கள். அந்த இரறவாக்கினருக்குச் 
பசவிசாய்த்துக் கீழ்ப்ெடியாத எவரும் மக்கைினின்று அடிரயாடு அழிக்கப்ெடுவர்’ 
என்று கூறியுள்ைார். 

சாமுரவல் பதாடங்கி இரறவாக்குரைத்த அரனவரும் இந்தக் 
காலத்ரதப்ெற்றி அறிவித்து வந்தனர். அந்த இரறவாக்கினர் உரைத்தவற்ரற 
உரிரமயாக்கிக்பகாள்ெவர்கள் நீங்கள். கடவுள் ஆெிைகாமிடம், ‘உன் மைெினர் 
வழியாக மண்ணின் மக்கைினங்கள் அரனத்தும் ஆசி பெறும்’ என்று கூறி 
உடன்ெடிக்ரக பசய்தார். கடவுள் உங்கள் மூதாரதயரைாடு பசய்த அந்த 
உடன்ெடிக்ரகரயயும் உரிரமயாக்கிக்பகாள்ெவர்கள் நீங்கரை. ஆரகயால், 
நீங்கள் அரனவரும் உங்கள் தீய பசயல்கரை விட்டு விலகி ஆசி 
பெற்றுக்பகாள்வதற்காகரவ, கடவுள் தம் ஊழியரைத் ரதான்றச் பசய்து 
முதன்முதல் உங்கைிடம் அனுப்ெினார்.” 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 

பதிலுமைப் பாடல் 

திொ 8: 1a,4. 5-6. 7-8 (ெல்லவி: 1ab) 
ெல்லவி: ஆண்டவரை! உமது பெயர் உலபகங்கும் எவ்வைவு ரமன்ரமயாய் 
விைங்குகின்றது! 

அல்லது: அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! 

1a ஆண்டவரை! எங்கள் தரலவரை! உமது பெயர் உலபகங்கும் எவ்வைவு 
ரமன்ரமயாய் விைங்குகின்றது! 
4 மனிதரை நீர் நிரனவில் பகாள்வதற்கு அவர்கள் யார்? மனிதப் ெிறவிகரை நீர் 
ஒரு பொருட்டாக எண்ணுவதற்கு அவர்கள் எம்மாத்திைம்? - ெல்லவி 
 
5 ஆயினும், அவர்கரைக் கடவுைாகிய உமக்குச் சற்ரற சிறியவர் ஆக்கியுள்ைரீ்; 
மாட்சிரயயும் ரமன்ரமரயயும் அவர்களுக்கு முடியாகச் சூட்டியுள்ைரீ். 
6 உமது ரக ெரடத்தவற்ரற அவர்கள் ஆளும்ெடிச் பசய்துள்ைரீ்; 
எல்லாவற்ரறயும் அவர்கள் ொதங்களுக்குக் கீழ்ப்ெடுத்தியுள்ைரீ். - ெல்லவி 
 
7 ஆடுமாடுகள், எல்லா வரகயான காட்டு விலங்குகள், 
8 வானத்துப் ெறரவகள், கடல் மீன்கள், ஆழ்கடலில் நீந்திச் பசல்லும் 
உயிரினங்கள் அரனத்ரதயும் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்ெடுத்தியுள்ைரீ். - ெல்லவி 
 
 



நற்சசய்திக்கு முன் வாழ்த்சதாலி 

திொ 118: 24 
அல்ரலலூயா, அல்ரலலூயா! ஆண்டவர் ரதாற்றுவித்த பவற்றியின் நாள் 
இதுரவ; இன்று அக்கைிப்ரொம்; அகமகிழ்ரவாம். அல்ரலலூயா. 

நற்சசய்தி வாசகம் 

பமசியா துன்புற்று இறந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்பதழ ரவண்டும் என்று 
எழுதியுள்ைது. 

✠ லூக்கா எழுதிய தூய நற்பசய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48 

அக்காலத்தில் 
சீடர்கள் வழியில் நிகழ்ந்தவற்ரறயும், இரயசு அப்ெத்ரத ெிட்டுக் 

பகாடுக்கும்ரொது அவரைக் கண்டுணர்ந்துபகாண்டரதயும் அங்கு 
இருந்தவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள். 

சீடர்கள் இவ்வாறு ரெசிக்பகாண்டிருந்தரொது இரயசு அவர்கள் நடுவில் 
நின்று, ‘‘உங்களுக்கு அரமதி உரித்தாகுக!” என்று அவர்கரை வாழ்த்தினார். 
அவர்கள் திகிலுற்று, அச்சம் நிரறந்தவர்கைாய், ஓர் ஆவிரயக் காண்ெதாய் 
நிரனத்தார்கள். அதற்கு அவர், ‘‘நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறரீ்கள்? ஏன் இவ்வாறு 
உங்கள் உள்ைத்தில் ஐயம் பகாள்கிறரீ்கள்? என் ரககரையும் என் கால்கரையும் 
ொருங்கள், நாரனதான். என்ரனத் பதாட்டுப் ொருங்கள்; எனக்கு எலும்பும் 
சரதயும் இருப்ெரதக் காண்கிறரீ்கரை; இரவ ஆவிக்குக் கிரடயாரத” என்று 
அவர்கைிடம் கூறினார்; இப்ெடிச் பசால்லித் தம் ரககரையும் கால்கரையும் 
அவர்களுக்குக் காண்ெித்தார். 

அவர்கரைா மகிழ்ச்சி ரமலிட்டு, நம்ெமுடியாதவர்கைாய், வியப்புக்கு உள்ைாகி 
இருந்தார்கள். அப்ரொது அவர் அவர்கைிடம், ‘‘உண்ெதற்கு இங்ரக உங்கைிடம் 
ஏரதனும் உண்டா?” என்று ரகட்டார். அவர்கள் ரவகரவத்த மீன் துண்டு ஒன்ரற 
அவரிடம் பகாடுத்தார்கள். அரத அவர் எடுத்து அவர்கள்முன் அமர்ந்து உண்டார். 

ெின்பு அவர் அவர்கரைப் ொர்த்து, ‘‘ரமாரசயின் சட்டத்திலும் இரறவாக்கினர் 
நூல்கைிலும் திருப்ொடல்கைிலும் என்ரனப்ெற்றி எழுதப்ெட்டுள்ை அரனத்தும் 
நிரறரவற ரவண்டும் என்று நான் உங்கரைாடு இருந்தரொரத உங்களுக்குச் 
பசால்லியிருந்ரதரன” என்றார்; அப்ரொது மரறநூரலப் புரிந்துபகாள்ளுமாறு 
அவர்களுரடய மனக் கண்கரைத் திறந்தார். அவர் அவர்கைிடம், ‘‘பமசியா 
துன்புற்று இறந்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்பதழ ரவண்டும் என்றும், 
ொவமன்னிப்புப் பெற மனம் மாறுங்கள் என எருசரலம் பதாடங்கி அரனத்து 
நாடுகைிலும் அவருரடய பெயைால் ெரறசாற்றப்ெட ரவண்டும் என்றும் 
எழுதியுள்ைது. இவற்றுக்கு நீங்கள் சாட்சிகள்” என்றார். 

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. 


