
பாஸ்கா எண்கிழமை - வெள்ளி 
பெருவிழா 

முதல் ொசகம் 

இயேசுவில் அன்றி, யவறு எவராலும் மீட்பு இல்லை. 

திருத்தூதர் ெணிகள் நூைிைிருந்து வாசகம் 4: 1-12 

அந்நாள்களில் 
யெதுருவும் யோவானும் மக்கயளாடு யெசிக்பகாண்டிருந்தனர். அப்யொது 

குருக்களும் சதுயசேர்களும் யகாவில் காவல் தலைவரும் அங்கு வந்தார்கள்; 
அவர்கள் மக்களுக்குக் கற்ெிப்ெலதயும் இறந்யதார் இயேசுவின்மூைம் 
உேிர்த்பதழுவர் என்று அறிவித்தலதயும் கண்டு எரிச்சல் அலைந்து, அவர்கலளக் 
லகது பசய்தார்கள்; ஏற்பகனயவ மாலைோகி விட்ைதால் மறுநாள்வலர காவைில் 
லவத்தார்கள். அவர்களுலைே வார்த்லதகலளக் யகட்ை ெைரும் நம்ெிக்லக 
பகாண்ைனர். இவ்வாறு நம்ெிக்லக பகாண்ை ஆண்களது எண்ணிக்லக 
ஏறக்குலறே ஐோேிரம். 

மறுநாள் தலைவர்களும் மூப்ெர்களும் மலறநூல் அறிஞர்களும் எருசயைமில் 
ஒன்றுகூடினார்கள். அவர்களுைன் தலைலமக் குருவான அன்னாவும், கேொ, 
யோவான், அைக்சாந்தர் ஆகியோரும், தலைலமக் குருவின் குடும்ெத்லதச் 
யசர்ந்த அலனவரும் கூடிேிருந்தார்கள். அவர்கள் திருத்தூதர்கலள நடுவில் 
நிறுத்தி, ‘‘நீங்கள் எந்த வல்ைலமோல், அல்ைது எந்தப் பெேரால் இதலனச் 
பசய்தீர்கள்?” என்று வினவினார்கள். 

அப்பொழுது யெதுரு தூே ஆவிோல் ஆட்பகாள்ளப்ெட்டு அவர்களுக்கு 
மறுபமாழிோகக் கூறிேது: ‘‘மக்கள் தலைவர்கயள, மூப்ெர்கயள, உைல் 
நைமற்றிருந்த இவருக்கு நாங்கள் பசய்த நற்பசேல் எப்ெடி நிகழ்ந்தது என்ெலதக் 
குறித்து நாங்கள் இன்று விசாரலண பசய்ேப்ெடுகியறாம். நாசயரத்து இயேசுவின் 
பெேரால் இவர் நைமலைந்து நம்முைன் நிற்கிறார். இது உங்கள் எல்ைாருக்கும், 
இஸ்ரயேல் மக்கள் அலனவருக்கும் பதரிந்திருக்கட்டும். நீங்கள் இயேசுலவச் 
சிலுலவேில் அலறந்தீர்கள். ஆனால் கைவுள் இறந்த அவலர உேிருைன் 
எழுப்ெினார். இந்த இயேசுயவ, ‘கட்டுகிறவர்களாகிே உங்களால் இகழ்ந்து 
தள்ளப்ெட்ை கல். ஆனாலும் முதன்லமோன மூலைக் கல்ைாக விளங்குகிறார்.’ 
இவராயைேன்றி யவறு எவராலும் மீட்பு இல்லை. ஏபனன்றால் நாம் மீட்புப் 
பெறுமாறு வானத்தின்கீழ், மனிதரிலையே இவரது பெேரன்றி யவறு எந்தப் 
பெேரும் பகாடுக்கப்ெைவில்லை.” 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 



பதிலுமைப் பாடல் 

திொ 118: 1-2,4. 22-24. 25-27a (ெல்ைவி: 22) 
ெல்ைவி: கட்டுயவார் புறக்கணித்த கல்யை கட்ைைத்தின் மூலைக்கல் ஆேிற்று! 

அல்ைது: அல்யைலூோ, அல்யைலூோ, அல்யைலூோ! 

1 ஆண்ைவருக்கு நன்றி பசலுத்துங்கள். ஏபனனில் அவர் நல்ைவர்; என்பறன்றும் 
உள்ளது அவரது யெரன்பு. 
2 ‘என்பறன்றும் உள்ளது அவரது யெரன்பு’ என இஸ்ரயேல் மக்கள் 
சாற்றுவார்களாக! 
4 ‘என்பறன்றும் உள்ளது அவரது யெரன்பு’ என ஆண்ைவருக்கு அஞ்சுயவார் 
அலனவரும் சாற்றுவார்களாக. - ெல்ைவி 
 
22 கட்டுயவார் புறக்கணித்த கல்யை கட்ைைத்துக்கு மூலைக்கல் ஆேிற்று! 
23 ஆண்ைவரால் இது நிகழ்ந்துள்ளது! நம் கண்களுக்கு இது விேப்ொேிற்று! 
24 ஆண்ைவர் யதாற்றுவித்த பவற்றிேின் நாள் இதுயவ; இன்று அக்களிப்யொம்; 
அகமகிழ்யவாம். - ெல்ைவி 
 
25 ஆண்ைவயர! மீட்ைருளும்! ஆண்ைவயர! பவற்றி தாரும்! 
26 ஆண்ைவரின் பெேரால் வருெவர் ஆசி பெற்றவர்! ஆண்ைவரது 
இல்ைத்தினின்று உங்களுக்கு ஆசி கூறுகியறாம். 
27a ஆண்ைவயர இலறவன்; அவர் நம்மீது ஒளிர்ந்துள்ளார். - ெல்ைவி 
 
நற்வசய்திக்கு முன் ொழ்த்வதாலி 

திொ 118: 24 
அல்யைலூோ, அல்யைலூோ! ஆண்ைவர் யதாற்றுவித்த பவற்றிேின் நாள் 
இதுயவ; இன்று அக்களிப்யொம்; அகமகிழ்யவாம். அல்யைலூோ. 

நற்வசய்தி ொசகம் 

இயேசு சீைர்கள் அருகில் வந்து, அப்ெத்லத எடுத்து அவர்களிைம் பகாடுத்தார்; 
மீலனயும் அவ்வாயற பகாடுத்தார். 

✠ யோவான் எழுதிே தூய நற்பசய்திேிைிருந்து வாசகம் 21: 1-14 

அக்காைத்தில் 
இயேசு தம் சீைருக்குத் தியெரிேக் கைல் அருயக மீண்டும் யதான்றினார். அவர் 

யதான்றிேது இவ்வாறு: சீயமான் யெதுரு, திதிம் எனப்ெடும் யதாமா, 
கைியைோவிலுள்ள கானாலவச் யசர்ந்த நத்தனியேல், பசெயதயுவின் மக்கள் 



ஆகியோயராடு இயேசுவின் சீைர்களுள் யவறு இருவரும் கூடிேிருந்தனர். 
அப்யொது சீயமான் யெதுரு அவர்களிைம், “நான் மீன்ெிடிக்கப் யொகியறன்” என்றார். 
அவர்கள் “நாங்களும் உம்யமாடு வருகியறாம்” என்று, யொய்ப் ெைகில் ஏறினார்கள். 
அன்று இரவு அவர்களுக்கு மீன் ஒன்றும் கிலைக்கவில்லை. 

ஏற்பகனயவ விடிேற்காலை ஆகிேிருந்தது. இயேசு கலரேில் நின்றார். 
ஆனால் அவர் இயேசு என்று சீைர்கள் அறிந்துபகாள்ளவில்லை. இயேசு 
அவர்களிைம், “ெிள்லளகயள! மீன் ஒன்றும் ெைவில்லைோ?” என்று யகட்ைார். 
அதற்கு அவர்கள், “இல்லை” என்றார்கள். அவர், “ெைகின் வைப்ெக்கத்தில் வலை 
வசீுங்கள்; மீன் கிலைக்கும்” என்று அவர்களிைம் கூறினார். அவர்களும் அவ்வாயற 
வசீினார்கள். மீன்கள் மிகுதிோய் அகப்ெட்ைதால் அவர்களால் வலைலே இழுக்க 
முடிேவில்லை. இயேசுவின் அன்புச் சீைர் அலதக் கண்டு யெதுருவிைம், “அங்கு 
நிற்ெவர் ஆண்ைவர்தாம்” என்றார். அலதக் யகட்ைவுைன் தம் ஆலைலேக் 
கலளந்திருந்த சீயமான் யெதுரு ஆலைலே இடுப்ெில் கட்டிக்பகாண்டு கைைில் 
குதித்தார். மற்ற சீைர்கள் மீன்களுைன் வலைலே இழுத்துக்பகாண்டு ெைகியையே 
வந்தார்கள். அவர்கள் கலரேிைிருந்து பவகு பதாலைேில் இல்லை; ஏறக்குலறே 
நூறு மீட்ைர் பதாலைேில்தான் இருந்தார்கள். 

ெைலகவிட்டு இறங்கிேவுைன் கரிேினால் தீ மூட்டிேிருப்ெலதயும் அதன்மீது 
மீன் லவத்திருப்ெலதயும் அவர்கள் கண்ைார்கள். அங்கு அப்ெமும் இருந்தது. 
இயேசு அவர்களிைம், “நீங்கள் இப்யொது ெிடித்தவற்றில் சிை மீன்கலளக் பகாண்டு 
வாருங்கள்” என்றார். சீயமான் யெதுரு ெைகில் ஏறி, வலைலேக் கலரக்கு 
இழுத்தார். வலை நிலறே பெரிே மீன்கள் இருந்தன. அவற்றின் எண்ணிக்லக 
நூற்று ஐம்ெத்து மூன்று. இத்தலன மீன்கள் இருந்தும் வலை கிழிேவில்லை. 
இயேசு அவர்களிைம், “உணவருந்த வாருங்கள்” என்றார். சீைர்களுள் எவரும், “நீர் 
ோர்?” என்று இயேசுவிைம் யகட்கத் துணிேவில்லை. ஏபனனில், அவர் 
ஆண்ைவர்தாம் என்று அவர்கள் அறிந்துபகாண்ைார்கள். இயேசு அவர்கள் அருகில் 
வந்து, அப்ெத்லத எடுத்து அவர்களிைம் பகாடுத்தார்; மீலனயும் அவ்வாயற 
பகாடுத்தார். இவ்வாறு, இயேசு இறந்து உேிருைன் எழுப்ெப்ெட்ை ெின்பு தம் 
சீைருக்கு இப்யொது மூன்றாம் முலறோகத் யதான்றினார். 

ஆண்ைவரின் அருள்வாக்கு. 


