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இ	ைறய வாசக�க�:

ெதாட�க ������ வாசக� 22: 1-2, 9-13, 15-18,

�பா 116: 10,15. 16-17. 18-19,

����த� ப�� உேராைமய��" எ$�ய ��%க������ வாசக� 8: 31b-34 ,

மா&" எ$�ய ந&ெச(�)���� வாசக� 9: 2-10

���ப� �	�ைர

அைழ�க,ெப&றவ�கேள,

மா012" கட�34 ெபயரா� இ4ைறய ��வ�பா0��" உ6கைள அ47ட4 வரேவ&8ேறா�. 

இ4: நா� தவ�கால��4 இர
டா� ஞா)ைற 1ற,=�84ேறா�. இ4ைறய ��வ�பா� நா� 

கட�>�" உ?யவ�களாக உ�மாற நம�" அைழ,7 @��8ற�. ��Aச0ட%� இைறவா�"க>� 

இேயB@� CைறேவDன. அவ�ைடய இைற மா01)� நா%� ப6"ெபற ேவ
�ெம4றா�, 

இேயB@4 வா��ைதக>�" ெச@சா(�� வாழ ேவ
�� எ4பைத நா� உண�ேவா�. உ�மா&ற� 

ெப&: இேயB@4 சா01களா( வா$� வர� ேவ
G, இ���,ப�)� உ��கமாக ம4றா�ேவா�.
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%த� வாசக�

ந� %�ெப�� த�ைத ஆ=ரகா24 ப�.

ெதாட�க ������ வாசக� 22: 1-2, 9-13, 15-18

அ�நாHக3� கட�H ஆ=ரகாைமA ேசா��தா�. அவ� அவைர ேநா�8, ஆ=ரகா�! என, அவ�� 

`இேதா! அGேய4' எ4றா�. அவ�, ``உ4 மகைன, K அ47L�� உ4 ஒேர மகனான ஈசா�ைக 

அைழ���ெகா
�, ேமா?யா Cல, ப"��"A ெச�. அ6" நா4 உன�"� கா0�� மைலக3� 

ஒ4D4 ேம� எ? ப�யாக அவைன K ப�)ட ேவ
��'' எ4றா�. ஆ=ரகா%�"� கட�H 

"D,=0�A ெசா��ய இட�ைத அவ�கH அைட�தன�. அ6ேக ஆ=ரகா� ஒ� ப�Oட� அைம�� 

அத4ேம� @ற"� க0ைடகைள அ��8 ைவ�தா�. =4 த� மக4 ஈசா�ைக� க0G, Oட��4 P���த 

@ற"� க0ைடக34ேம� 8ட��னா�. ஆ=ரகா� த� மகைன ெவ0�மா: த� ைகைய K0G� 

க��ைய� ைக)ெல��தா�. அ,ெபா$� ஆ
டவ?4 �த� வான��Q4: `ஆ=ரகா�! ஆ=ரகா�' 

எ4: L,=ட, அவ� `இேதா! அGேய4' எ4றா�. அவ�, ``ைபய4ேம� ைக ைவ�காேத; அவS�" 

எ��� ெச(யாேத; உ4 ஒேர மகைனT� என�", ப�)ட K தய6க@�ைல எ4ப����� K 

கட�>�" அUBபவ4 எ4: இ,ேபா� நா4 அD��ெகா
ேட4'' எ4றா�. அ,ெபா$� ஆ=ரகா� 

த� க
கைள உய���, பா��தா�. இேதா, %0ெசG)� ெகா�7 மா0G�ெகா
� C4ற ஓ� 

ஆ0��8டாைய� க
டா�. உடேன ஆ=ரகா� அ6"A ெச4: அ�த� 8டாைய, =G��� த� 

மகS�", ப�லாக எ?ப�யா�8னா�. ஆ
டவ?4 �த� ஆ=ரகாைம வான��Q4: P
�� 

அைழ��, ``ஆ
டவ� L:வ� இ�ேவ! நா4 எ4P� ஆைண)0�� L:8ேற4. உ4 ஒேர மகைன 

என�", ப�)ட� தய6காம� K இWவா: ெச(தா(. ஆதலா� நா4 உ4P� உ
ைமயாகேவ ஆ1 

ெபா��� @
P4கைள,ேபால�� கட&கைர மணைல, ேபால�� உ4 வ�மரைப, பX8, 

ெப�கA ெச(ேவ4. உ4 வ�மர=ன� த� பைகவ�க34 வா)ைல உ?ைமயா�8�ெகாHவ�. ேமX�, 

K எ4 "ரX�"A ெச@ெகா��ததனா� உல84 அைன�� இன�தவ�� உ4 வ�மர=4 Yல� 

த6க>�" ஆ1 LD�ெகாHவ�'' எ4றா�.

- இ� ஆ
டவ� வழ6"� அ�Hவா�".

- இைறவா உம�" ந4D
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ப�Xைர, பாட�

உ)� வாZேவா� நா0G�, நா4 ஆ
டவ� ��%4 வாZ���ேவ4.

�பா 116: 10,15. 16-17. 18-19

`2க�� �47:8ேற4!' எ4: ெசா4னேபா�� நா4 ந�=�ைகேயா� இ��ேத4. 15 ஆ
டவ�த� 

அ4ப�க34 சா� அவர� பா�ைவ)� 2க ம�,7�"?ய�. ப�ல@

16 ஆ
டவேர! நா4 உ
ைமயாகேவ உ� ஊ�ய4; நா4 உ� ப\யாH; உ� அGயா34 மக4; எ4 

க0�கைள K� அ@Z�� @0]�. 17 நா4 உம�" ந4D, ப� ெசX��ேவ4; ஆ
டவரா8ய உ� 

ெபயைர� ெதா$ேவ4. ப�ல@

18 இ,ெபா$ேத உ� ம�கH அைனவ?4 %4Qைல)� ஆ
டவேர! உம�" எ4 

ெபா��தைனகைள Cைறேவ&:ேவ4; 19 உம� இ�ல��4 %&ற6க3�, எ�சேல24 ந�@�, 

ஆ
டவேர! உம�" எ4 ெபா��தைனகைள Cைறேவ&:ேவ4. ப�ல@

இரடா� வாசக�

கட�H த� ெசா�த மகென4:� பாராம�, அவைர நம�காக ஒ,7@�தா�

����த� ப�� உேராைமய��" எ$�ய ��%க������ வாசக� 8: 31b-34

சேகாதர� சேகாத?கேள, கட�H ந� சா�=� இ��"�ேபா�, நம�" எ�ராக இ�,பவ� யா�? த� 

ெசா�த மகென4:� பாரா� அவைர ந� அைனவ��காக�� ஒ,7@�த கட�H, த� மகேனா� 

அைன�ைதT� நம�" அ�ளா��,பாேரா? கட�H ேத��� ெகா
டவ�க>�" எ�ரா( யா� "&ற� 

சா0ட இயX�? அவ�கH "&றம&றவ�கH என� கா0�பவ� கட�ேள. அவ�க>�" யா� த
டைன� 

_�,7 அ3�க இயX�? இற��, ஏ4, உ)�ட4 எ$,ப,ப0�� கட�34 வல,ப�க��� இ��"� 

8Da� இேயB நம�காக, ப?�� ேபB8றா� அ4ேறா!

- இ� ஆ
டவ� வழ6"� அ�Hவா�"

- இைறவா உம�" ந4D
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ந!ெச#��$ �	 வா%�ெதா�

அ�ேலbயா, அ�ேலbயா! ஒ3�� ேமக��Q4: த�ைத)4 "ரெலா� ேக0ட�: ``எ4 அ4பா��த 

ைம�த� இவேர; இவ��"A ெச@சாT6கH.'' அ�ேலbயா

ந!ெச#� வாசக�

மா&" எ$�ய ந&ெச(�)���� வாசக� 9: 2-10

அ�கால��� இேயB ேப��ைவT� யா�ேகாைபT� ேயாவாைனT� அைழ��, ஓ� உய��த மைல�" 

அவ�கைள ம0�� தQைமயாக� L0G�ெகா
� ேபானா�. அ6ேக அவ�கH%4 அவ� ேதா&ற� 

மாDனா�. அவ�ைடய ஆைடகH இW�ல8� எ�த சலைவ�கார�� ெவ>�க %Gயாத அள��" 

ெவHைள ெவேளெரன ஒ3d1ன. அ,ேபா� எ�யா�� ேமாேசT� அவ�க>�"� ேதா4Dன�. 

இ�வ�� இேயBேவா� உைரயாG�ெகா
G��தா�கH. ேப�� இேயBைவ, பா���, ``ர=, நா� 

இ6ேகேய இ�,ப� ந�ல�. உம�" ஒ4:� ேமாேச�" ஒ4:� எ�யா��" ஒ4:மாக Y4: 

Lடார6கைள அைம,ேபா�'' எ4றா�. தா� ெசா�வ� எ4னெவ4: அவ��"� ெத?ய@�ைல. 

ஏெனQ� அவ�கH 2"�த அAச� ெகா
G��தா�கH. அ,ேபா� ஒ� ேமக� வ�� அவ�கH ேம� 

Cழ�ட, அ�த ேமக��Q4:, ``எ4 அ4பா��த ைம�த� இவேர; இவ��"A ெச@சாT6கH'' எ4: 

ஒ� "ர� ஒ��த�. உடனGயாக அவ�கH B&:%&:� பா��தா�கH. த6கH அ�8� இேயB 

ஒ�வைர� த@ர ேவ: எவைரT� காண@�ைல. அவ�கH மைல)���� இற68 

வ��ெகா
G��தேபா� அவ�, ``மாQடமக4 இற�� உ)��ெத$�வைர, K6கH க
டைத 

எவ��"� எ���ைர�க� Lடா�'' எ4: அவ�க>�"� க0டைள)0டா�. அவ�கH இWவா��ைதைய 

அ,பGேய மன��� இ���, `இற�� உ)��ெத$த�' எ4றா� எ4னெவ4: ஒ�வேரா� ஒ�வ� 

ேப1�ெகா
டா�கH.

- இ� 8Da� வழ6"� ந&ெச(�.

- 8Da�ேவ உம�" 7கZ.
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&'வா(க� ம	றா*+க�:

@
eல8� d&D�,பவேர! உ�ைம ேநா�8ேய எ4 க
கைள உய���THேள4.

ப�� : ஆ
டவேர எ6கH ம4றா0ைட� ேக0ட�>�.

ந�,�ைக� ெகா�ேவாைர. /ழ12 3!$� ேபர	4 ெத#வேம!

இ�தவ�கால��� �47:� உ� ��Aசைப�காக ேவ
�8ேறா�. உலெக6"� ந&ெச(�)4 

ெபா�0�� �4ப6கைளT�, _@ரவா�ைதT� எ��ெகாH>� ��Aசைப)4 ப\யாள�கH 

அைனவ��"� �4ப�தா� �வ
�ேபா( @டாதபGT�, மன@ர��)� ெவ��, ேபாகாதபG 

இ��"�பGT� இ��க��, ஆ=ரகா� ேபா� தளராத ந�=�ைக)� வாழ�� ேவ
Gய அ�ைள, 

ெபா���ட ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ேவ
�8ேறா�.

த1ைத�	 &��ப�ைத 3ைறேவ!ற உ�ைமேய எ8ைமயா�9� ெகாட இேய'ேவ,

உ�ைம, ேபா&:8ேறா�. எWவள� மா01 Cைற�த K�, எWவள� எ3ைமயா(, ப\வா( 

ப\யா&Df�. இWவா:, த�ைத�", ெப�ைம ேச��_ேர. உம�" ந4D. நா6க>� உ�ைம, ேபால 

த�ைத)4 @�,ப�ைதேய Cைறேவ&ற��, இைற� ���ள���", ப\�� நட�க�� அ�Hதார 

ேவ
�ெம4: உ�ைம ம4றா�8ேறா�.

எ�கைள உம2 மா*(�	 ப�$தார<களாக அைழ�$� ஆடவேர,

உ�ைம, ேபா&:8ேறா�. உம� சாயலாக, பைட�க,ப0G��"� நா6கH எ6கள� உ
ைமயான 

சாயைல, மா01ைய� க
�ெகாH>� அSபவ6கைள எ6க>�"� தா��. இ�தவ�கால��� 

நா6கH ெசப��X�, தவ %ய&1க3X� உ�ேமா� ஒ4D��, உ�மாற ேவ
�ெம4: உ�ைம 

ம4றா�8ேறா�.
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ந�,�ைக� ெகா�ேவாைர. /ழ12 3!$� ேபர	4 ெத#வேம!

K� வா�க3�த நா0ைடT� வாZைவT� அைடய ஆ=ரகா� ெகா
ட ெபா:ைமT�, ந�=�ைகT� 

எ6கH "��ப�தா� அைனவ�� உண���, �4ப��4 %G@� ெவ&DையT�, ம8ZA1ையT� 

ெபற இ�தவ�கால�ைத ந4" பய4ப��� இைறமக4 இேயBைவ,ேபா� =ற��காக உைழ��ட� 

ேதைவயான ந�ல மனCைலைய� த��ட ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�84ேறா�.

ந�,�ைக ெகா�ேவாைர /ழ12 3!$� ேபர	4 ெத#வேம!

பா�கH, �4ப�, சா� வ�யாகேவ மா01ைம 2"�த உம� @
ணக ம8ZA1)� ப6ேக&க 

%GTெமS� உ
ைமைய உ(��ண��� நா6கH அத&" த"�THளவ�களாக எ�ைம உ�மா&ற 

வரம3�க ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�84ேறா�.

ம��2வ��$ எ?லா� ம��2வரா9ய எ� இைறவா!

உலகெம6"� பர@ வ�� ெதா&: ேநா)4 ெகா�ைமக3���� எ� ம�கைள� கா,பா&:�. 

ேநாைய� க0�ப��த��, அவ�க>�", ப\@ைடA ெச(T� அைனவைரT� அ�த ேநா)4 

ஆப��க3���� பா�கா��, உைழ�க ந�ல ஆேரா�8ய�ைதT�, மன உ:�ையT� அ3��ட 

ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�8ேறா�.

www.tamilcatholicnews.com

6



இ	ைறய (1தைன

இேயB@4 உ�மா&ற� !

தவ�கால��4 இர
டா� ஞா)றா8ய இ4: ஆ
டவ� இேயB@4 உ�மா&ற CகZைவ நம�" 

இைறெமா� @��தாக� த�8ற� தா(� ��Aசைப. இேயB@4 வாZ@� CகZ�த ஒ� @��யாசமான 

CகZ�க34 ெதா",7தா4 உ�மா&ற CகZ�. ெமா�த� எ�தைன CகZ�கH?

1. மைலP� இேயB இைறவQட� ேவ
G�ெகா
G��தேபா�,

2. அவர� %க�ேதா&ற� மாDய�. 3. அவ�ைடய ஆைடT� ெவ
ைமயாக மாDய�.

4. ேமாேசT�, எ�யா�� ேதா4D அவேரா� உைரயாG�ெகா
G��தன�.

5. வர@��"� இேயB@4 இற,ைப, ப&D, ேப1�ெகா
G��தன� எ48றா� ந&ெச(�யாள�.

6. ேமக������ த�ைத)4 "ர� ஒ���, இேயB��" ஒ,=ைச� ெகா��த�.

இ�தைன CகZ�க>� இைண�த�தா4 இேயB@4 உ�மா&ற�. இேயB@4 இைற�த4ைமைய, 

அவ�ைடய மா01ைமைய ெவ3,ப���ய அேத ேவைள)�, அவ�ைடய பா�கைள, 

gZ,பGதைலT� hட�க>�" உண���ய�.

இ�த உ�மா&ற CகZ@���� நா� பல பாட6கைள� க&:�ெகாHளலா�.

1. நா� இைறேவ
ட�4 வ�யாக, இைறவேனா� ெந��கமான உற�ெகாHவத4 வ�யாக 

அவ�ைடய மா01)� ப6"ெபறலா�. அவர� சாய�� பைட�க,ப0G��8ேறா� எ4பைத 

உண���ெகாHளலா�.

2. இைற� த�ைத�", ப\�� வாZவத4 Yலேம அவ�ைடய ஒ,=ைசைவ, ெபற%GT� எ4பைத 

உணரேவ
��.

3. �4ப6கH, ேதா�@கH Cர�தரம�ல. அைவ ெவ&D�கான பG�க0�கH. எனேவ, �\�ட4 

அவ&ைற எ��ெகாHளலா� எ4பைத உ:�,ப����ெகாHளலா�. இ�தவ�கால��� இ�த 

1�தைனகைள ந� 1�ைத)� ெகாHேவா�.

ம	றா*+:

எ6கைள உம� மா01)4 ப6"தார�களாக அைழ�"� ஆ
டவேர, உ�ைம, ேபா&:8ேறா�. உம� 

சாயலாக, பைட�க,ப0G��"� நா6கH எ6கள� உ
ைமயான சாயைல, மா01ைய� 

க
�ெகாH>� அSபவ6கைள எ6க>�"� தா��. இ�தவ�கால��� நா6கH ெசப��X�, தவ 

%ய&1க3X� உ�ேமா� ஒ4D��, உ� மா:ேவாமாக ஆெம4.
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