சனி
முதல் வாசகம்
நாங்கள் கண்டததயும் ககட்டததயும் எடுத்துதைக்காமல் இருக்க, எங்களால் முடியாது.
திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21
அந்நாள்களில் கபதுருவும் கயாவானும் கல்வியறிவு அற்றவர்கள் என்பததத்
ததைதமச்

சங்கத்தார்

அறிந்திருந்ததால்,

அவர்களது

துணிதவக்

கண்டு

வியப்

பதடந்தனர்; அவர்கள் இகயசுகவாடு இருந்தவர்கள் என்பததயும் உணர்ந்துககாண்டனர்.
நைம் கபற்ற மனிதர் அவர்ககளாடு நிற்பததக் கண்டதால் அவர்களால் ஒன்றும் மறுத்துப்
கபச முடியவில்தை. எனகவ அவர்கள் கபதுருதவயும் கயாவாதனயும் சங்கத்தத விட்டு
கவளிகயறும்படி ஆதணயிட்டு, பின்பு தங்களுக்குள் இது குறித்துக் கைந்து கபசினார்கள்.
``நாம் இந்த மனிதர்கதள என்ன கசய்யைாம்? ஏகனன்றால் குறிப்பிடத்தக்க ஓர்
அரும்

அதடயாளத்தத

இவர்கள்

கசய்துள்ளார்கள்;

இது

எருசகைமில்

வாழும்

அதனவருக்கும் கதாியும். இதத நாம் மறுக்க முடியாது. ஆககவ இச்கசய்தி கமலும்
மக்களிதடகய
பைவாமலிருக்குமாறு
இந்த
இகயசுதவக்
குறித்து
யாாிடமும்
கபசக்கூடாகதன நாம் இவர்கதள அச்சுறுத்தி தவப்கபாம்'' என்று கூறினார்கள்.
அதன் பின்பு ததைதமச் சங்கத்தார் அவர்கதள அதைத்து, ``இகயசுதவப் பற்றி
எதுவும் கபசகவா, கற்பிக்ககவா கூடாது'' என்று கண்டிப்பாகக் கட்டதளயிட்டனர்.
அதற்குப்

கபதுருவும்

கயாவானும்

மறுகமாைியாக,

``உங்களுக்குச்

கசவிசாய்ப்பதா? கடவுளுக்குச் கசவிசாய்ப்பதா? இதில் கடவுள் பார்தவயில் எது
முதறயானது என நீங்ககள தீர்மானித்துக் ககாள்ளுங்கள்; என்ன ஆனாலும் நாங்கள்
கண்டததயும் ககட்டததயும் எடுத்துதைக்காமலிருக்க எங்களால் முடியாது'' என்றனர்.
அவர்கதளத் தண்டிப்பதற்கு கவறு வைி கண்டுபிடிக்க முடியாததாலும், மக்களுக்கு
அஞ்சியதாலும் ததைதமச் சங்கத்தார் அவர்கதள மீண்டும் அச்சுறுத்தி விடுததை
கசய்தனர்.

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வாக்கு.

பதிலுதைப் பாடல்
திபா 118: 1,14-15. 16,18. 19-21 (பல்ைவி: 21ய)
பல்ைவி: ஆண்டவகை, என் மன்றாட்தட நீர் ககட்டதால் நான் நன்றி கசலுத்துகின்கறன்.
அல்ைது: அல்கைலூயா, அல்கைலூயா, அல்கைலூயா!
1 ஆண்டவருக்கு நன்றி கசலுத்துங்கள், ஏகனனில் அவர் நல்ைவர்; என்கறன்றும் உள்ளது
அவைது கபைன்பு. 14 ஆண்டவகை என் ஆற்றல்; என் பாடல்; என் மீட்பும் அவகை. 15
நீதிமான்களின் கூடாைங்களில் கவற்றியின் மகிழ்ச்சிக்குைல் ஒலிக்கின்றது; ஆண்டவைது
வைக்தக வலிதமயாய்ச் கசயைாற்றி உள்ளது. பல்ைவி
16 ஆண்டவைது வைக்தக உயர்ந்கதாங்கி உள்ளது; ஆண்டவைது வைக்தக வலிதமயாய்ச்
கசயைாற்றியுள்ளது. 18 கண்டித்தார், ஆண்டவர் என்தனக் கண்டித்தார்; ஆனால் சாவுக்கு
என்தனக் தகயளிக்கவில்தை. பல்ைவி
19 நீதிமான்கள் கசல்லும் வாயில்கதள எனக்குத் திறந்துவிடுங்கள்; அவற்றினுள்
நுதைந்து நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி கசலுத்துகவன். 20 ஆண்டவைது வாயில் இதுகவ!
இது வைியாய் நீதிமான்ககள நுதைவர். 21 என் மன்றாட்தட நீர் ககட்டதால், எனக்கு நீர்
கவற்றி அளித்ததால், உமக்கு நான் நன்றி கசலுத்துகின்கறன். பல்ைவி

விரும்பினால் கதாடர் பாடதைச் கசால்ைைாம்.
(காண்க: பக்கம் 443)

நற்கசய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி

திபா 118: 24
அல்கைலூயா, அல்கைலூயா! ஆண்டவர் கதாற்றுவித்த கவற்றியின் நாள் இதுகவ;
இன்று அக்களிப்கபாம்; அகமகிழ்கவாம். அல்கைலூயா.

நற்கசய்தி வாசகம்
உைககங்கும் கசன்று நற்கசய்திதயப் பதறசாற்றுங்கள்.
+மாற்கு எழுதிய நற்கசய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
வாைத்தின் முதல்நாள் காதையில் இகயசு உயிர்த்கதழுந்த பின்பு அவர் முதலில்
மகதைா மாியாவுக்குத் கதான்றினார். அவாிடமிருந்துதான் அவர் ஏழு கபய்கதள
ஓட்டியிருந்தார். மாியா புறப்பட்டுச் கசன்று இகயசுகவாடு இருந்தவர்களிடம் இதத
அறிவித்தார். அவர்கள் துயருற்று அழுதுககாண்டிருந்தார்கள்.
அவர் உயிகைாடு இருக்கிறார் என்றும் மாியா அவதைக் கண்டார் என்றும்
ககட்டகபாது அவர்கள் நம்பவில்தை.
அதன்பிறகு அவர்களுள் இருவர் வயல்கவளிக்கு நடந்து கசன்றகபாது இகயசு
அவர்களுக்கு கவற்று உருவில் கதான்றினார். அவர்கள் கசன்று அததன மற்றவர்களுக்கு
அறிவித்தார்கள்; அவர்கள் கசான்னததயும் சீடர்கள் நம்பவில்தை.
இறுதியாகப் பதிகனாருவரும் பந்தியில் அமர்ந்திருந்தகபாழுது அவர்களுக்கு
இகயசு கதான்றினார். உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட தம்தமக் கண்டவர்கள் கசான்னததயும்
நம்பாமல் அவர்கள் கடின உள்ளத்கதாடு இருந்ததமயால் அவர் அவர்களுதடய
நம்பிக்தகயின்தமதயக் கண்டித்தார்.
இகயசு

அவர்கதள

கநாக்கி,

``உைககங்கும்

நற்கசய்திதயப் பதறசாற்றுங்கள்'' என்றுதைத்தார்.
இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்கசய்தி.

கசன்று

பதடப்பிற்ககல்ைாம்
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