
தவக்காலம் 5ஆம் வாரம் - சனி 
முதல் வாசகம் 

இஸ்ரயேலரர ஒயர நாட்டினர் ஆக்குயேன். 

இரைோக்கினர் எயேக்கியேல் நூலிலிருந்து ோேகம் 37: 21-28 

தரலேராகிே ஆண்டேர் கூைிேது: 
இயதா நான் இஸ்ரயேலர் ேிதறுண்ட நாடுகளிலிருந்து அேர்கரள அரைத்து, 

எம்மருங்கினின்றும் கூட்டிச் யேர்த்து, அேர்களின் சோந்த நாட்டிற்குக் 
சகாணர்யேன், இஸ்ரயேலின் மரலகள் மீது அேர்கரள ஒயர நாட்டினர் 
ஆக்குயேன். அேர்கள் எல்லாருக்கும் ஒயர அரேன் இருப்பான். 

அேர்கள் இனியமல் ஒருயபாதும் இரு நாடுகளாகயோ இரு அரசுகளாகயோ 
பிரிந்திரார். அேர்கள் இனியமல் ஒருயபாதும் தங்கள் சதய்ேச் ேிரலகளாயலா 
இைிந்த அருேருப்பான சபாருள்களாயலா தங்கள் யேசைந்த குற்ைங்களாயலா 
தங்கரளத் தீட்டுப்படுத்திக்சகாள்ள மாட்டார்கள். ஏசனனில் அேர்கள் பாேம் 
சேய்த எல்லாக் குடிேிருப்புகளிலிருந்தும் அேர்கரள நான் மீட்டுத் 
தூய்ரமோக்குயேன். அேர்கள் எனக்கு மக்களாய் இருப்பர்; நான் அேர்களுக்குக் 
கடவுளாய் இருப்யபன். 

என் ஊைிேன் தாேதீு அேர்களுக்கு அரேனாய் இருப்பான். அேர்கள் 
அரனேருக்கும் ஒயர ஆேன் இருப்பான். என் நீதிசநைிகளின்படி அேர்கள் 
நடப்பர்; என் நிேமங்கரளக் கருத்தாய்க் கரடப்பிடிப்பர். நான் என் ஊைிேன் 
ோக்யகாபுக்குக் சகாடுத்ததும், உங்கள் மூதாரதேர் ோழ்ந்ததுமாகிே நாட்டில் 
அேர்கள் ோழ்ேர். அேர்களும், அேர்களின் மக்களும், மக்களின் மக்களும் அங்கு 
என்சைன்றும் ோழ்ேர். என் ஊைிேன் தாேதீு என்சைன்றும் அேர்களின் 
தரலேனாய் இருப்பான். 

நான் அேர்களுடன் நல்லுைவு உடன்படிக்ரக சேய்துசகாள்யேன். அது 
அேர்களுடன் என்சைன்றும் நிரலத்திருக்கும். நான் அேர்கரள நிரலசபைச் 
சேய்து அேர்கரளப் சபருகச் சேய்யேன். என் தூேகத்ரத அேர்கள் நடுயே 
என்சைன்றும் நிரலக்கச் சேய்யேன். என் உரைேிடம் அேர்கள் நடுயே 
இருக்கும்; நான் அேர்களுக்குக் கடவுளாய் இருப்யபன்; அேர்கள் எனக்கு 
மக்களாய் இருப்பர். என் தூேகம் அேர்கள் நடுயே என்சைன்றும் 
நிரலத்திருக்ரகேில், இஸ்ரயேரலத் தூய்ரமப்படுத்துபேர் ஆண்டேராகிே 
நாயன என யேற்ைினத்தார் அைிந்துசகாள்ேர். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 

பதிலுரரப் பாடல் 



எயர 31: 10. 11-12ab. 13 (பல்லேி: 10b) 
பல்லேி: ஆேர் தம் மந்ரதரேக் காப்பதுயபால ஆண்டேர் நம்ரமக் காத்திடுோர். 

10 மக்களினத்தாயர, ஆண்டேரின் ோக்ரகக் யகளுங்கள்; சதாரலேிலுள்ள 
கடயலாரப் பகுதிகளில் அரத அைிேியுங்கள்; ‘இஸ்ரயேரலச் ேிதைடித்தேயர 
அரதக் கூட்டிச் யேர்ப்பார்; ஆேர் தம் மந்ரதரேக் காப்பதுயபால் அரதக் 
காப்பார்’ என்று சோல்லுங்கள். - பல்லேி 
 
11 ஏசனனில், ோக்யகாரப ஆண்டேர் மீட்டார்; அேனிலும் ேலிேேன் 
ரகேினின்று அேரன ேிடுேித்தார். 
12ab அேர்கள் ேந்து ேீயோனின் உச்ேிேில் பாடி மகிழ்ோர்கள்; ஆண்டேரின் 
சகாரடகரள முன்னிட்டுப் பூரிப்பரடோர்கள். - பல்லேி 
 
13 அப்சபாழுது கன்னிப் சபண்கள் நடனம் ஆடிக் களித்திருப்பர்; அவ்ோயை 
இரளஞரும் முதியோரும் மகிழ்ந்திருப்பர்; அேர்களுரடே அழுரகரே நான் 
மகிழ்ச்ேிோக மாற்றுயேன்; அேர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்யபன்; துன்பத்திற்குப் 
பதிலாக இன்பத்ரத அருள்யேன். - பல்லேி 
 
நற்சசய்திக்கு முன் வசனம் 

எயே 18: 31 
எனக்சகதிராக நீங்கள் இரைத்த குற்ைங்கள் அரனத்ரதயும் ேிட்டுேிடுங்கள். 
புதிே இதேத்ரதயும் புதிே மனத்ரதயும் சபற்றுக் சகாள்ளுங்கள், என்கிைார் 
ஆண்டேர். 

நற்சசய்தி வாசகம் 

ேிதைி ோழ்ந்த கடவுளின் பிள்ரளகரள ஒன்ைாய்ச் யேர்ப்பதற்காக இைக்கப் 
யபாகிைார். 

✠ யோோன் எழுதிே தூய நற்சேய்திேிலிருந்து ோேகம் 11: 45-57 

அக்காலத்தில் 
மரிோேிடம் ேந்திருந்த யூதர் பலர் இயேசு சேய்தரதக் கண்டு அேரர 

நம்பினர். ஆனால் அேர்களுள் ேிலர் பரியேேரிடம் சேன்று இயேசு சேய்தரதத் 
சதரிேித்தனர். தரலரமக் குருக்களும் பரியேேரும் தரலரமச் ேங்கத்ரதக் 
கூட்டி, “இந்த ஆள் பல அரும் அரடோளங்கரளச் சேய்துசகாண்டிருக்கிைாயன, 
என்ன சேய்ேலாம்? இேரன இப்படியே ேிட்டு ேிட்டால் அரனேரும் இேனிடம் 
நம்பிக்ரக சகாள்ேர். அப்யபாது உயராரமேர் ேந்து நம் தூே இடத்ரதயும் நம் 
இனத்ரதயும் அைித்துேிடுோர்கயள!” என்று யபேிக்சகாண்டனர். கேபா என்பேர் 



அேர்களுள் ஒருேர். அேர் அவ்ோண்டின் தரலரமக் குருோய் இருந்தார். அேர் 
அேர்களிடம், “உங்களுக்கு ஒன்றும் சதரிேேில்ரல. இனம் முழுேதும் அைிந்து 
யபாேரதேிட ஒரு மனிதன் மட்டும் மக்களுக்காக இைப்பது நல்லது என்பரத 
நீங்கள் உணரேில்ரல” என்று சோன்னார். 

இரத அேர் தாமாகச் சோல்லேில்ரல. அேர் அவ்ோண்டின் தரலரமக் 
குருோய் இருந்ததால், இயேசு தம் இனத்திற்காகவும், தம் இனத்திற்காக 
மட்டுமன்ைி, ேிதைி ோழ்ந்த கடவுளின் பிள்ரளகரள ஒன்ைாய்ச் யேர்க்கும் 
யநாக்குடன் அேர்களுக்காகவும் இைக்கப்யபாகிைார் என்று இரைோக்காகச் 
சோன்னார். ஆகயே, அன்ைிலிருந்யத அேர்கள் இயேசுரேக் சகான்றுேிடத் 
திட்டம் தீட்டினார்கள். 

அது முதல் இயேசு யூதரிரடயே சேளிப்பரடோக நடமாடேில்ரல. அேர் 
அவ்ேிடத்தினின்று அகன்று பாரல நிலத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதிக்குப் யபானார்; 
அங்கு எப்ராேிம் என்னும் ஊரில் தம் ேீடருடன் தங்கிேிருந்தார். 

யூதர்களுரடே பாஸ்கா ேிைா அண்ரமேில் நிகை இருந்தது. ேிைாவுக்கு 
முன் தங்கள் தூய்ரமச் ேடங்குகரள நிரையேற்ைப் பலர் நாட்டுப் 
புைங்களிலிருந்து எருேயலமுக்குச் சேன்ைனர். அங்யக அேர்கள் இயேசுரேத் 
யதடினார்கள். “அேர் திருேிைாவுக்கு ேரயேமாட்டாரா? நீங்கள் என்ன 
நிரனக்கிைரீ்கள்?” என்று யகாேிலில் நின்று சகாண்டிருந்தேர்கள் தங்களிரடயே 
யபேிக்சகாண்டார்கள். ஏசனனில் தரலரமக் குருக்களும் பரியேேர்களும் 
இயேசுரேப் பிடிக்க எண்ணி அேர் இருக்கும் இடம் ோருக்காேது சதரிந்தால் 
தங்களிடம் ேந்து அைிேிக்க யேண்டும் என்று கட்டரளேிட்டிருந்தார்கள். 

ஆண்டேரின் அருள்ோக்கு. 


