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இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப	க� ���� வாசக� 4: 32-35,

�பா 118: 2-4. 16யb-18. 22-24,

����த� ேயாவா� எ��ய �த� ���க����� வாசக� 5: 1-6,

+ேயாவா� எ��ய ந�ெச������ வாசக� 20: 19-31

���ப  !�"ைர

ந� ஆ!டவ� இேய$ %&'�(� கட)*� த�ைத,மானவ� ேபா�&! அவ� த� ேப1ர3க���ப4, 

இற�த இேய$ %&'�ைவ உ���ெதழ9 ெச�� நம3:; <�;=ற;< அ>���ளா�.

அ�<A3க சேகாதர சேகாத1கேள! இேய$ேவ ஆ!டவ� எ�B� இCய நாம��� ந� வாD��3க�. 

இ�E பா'கா3 கால� இர!டா� ஞா�E. உ���த இேய$(� =ரச�ன��� ($வாச�ேதாH�, 

ேவ!Hத�கேளாH� நா�ஒ�E J4,�ேளா�.

இேய$(� உ��;=C� மCத�க� அைனவ�3:� ம%D9K,�, மன அைம�,� =ற3%�ற�. 

பாவ��� (ைளவாக மCத :ல� ச��3:� எ�த� தைடக*� இேய$(� உ��;=னா� 

தக�3க;பH%�ற�. உLக*3: அைம� உ1�தா:க எ�E த� Mடைர வாD��, பல;பH��ய இேய$ 

நம3:� அேத அ�<தமான ஆM�வாத�ைத� த�%�றா�. அ�ேதாH நா� உடN�, ஆ�மா(N� 

நல� ெபற �ய ஆ(ைய; ெபாO�� பாவம�C;< எ�B� அ�Pசாதன���கான ப	ைய,�, 

அBம�ைய,� அவ�ைடய ப	ைய� ெதாட��தா�E%�றவ�க*3: வழL:%�றா�. இத� 

வOயாக நா� ந�=3ைக ெகா!H ெசா�ெலா!ணா, ஒ;ப�ற ம%D9Kயைட�� ேப�வைக 

ெகா�வேதாH ந� ந�=3ைக�� :&3ேகாளான ஆ�ம RPைப,� ெபE%ேறா�;. இ�த; 

ேப�!ைமகைள மன��� ஆழ; ப��தவ�களாக� ெதாட�� ��;ப�� பLேக�ேபா�.
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�த� வாசக�

ஒேர உ�ள�� ஒேர உ��மா� இ��தன�.

����த� ப	க� ���� வாசக� 4: 32-35

அ�நா�க>� ந�=3ைக ெகா!ட ம3க� அைனவ�� ஒேர உ�ள�� ஒேர உ��மா� இ��தன�. 

அவ�க*� எவ�� தம� உைடைமகைள� த��ைடயதாக3 க�த(�ைல; எ�லா� அவ�க*3:; 

ெபா�வா� இ��த�. ����த� அைனவ�� ஆ!டவ� இேய$ உ���ெத��தா� என A:�த 

வ�லைமேயாH சா�E பக��� வ�தன�. அவ�க� அைனவ�� ம3க>� ந�ெல!ண�ைத 

A:�யாக; ெப�&��தன�. ேதைவ�� உழ�ேவா� எவ�� அவ�க*� காண;பட(�ைல. 

Tல<லLகைள அ�ல� UHகைள உைடேயா� அவ�ைற (�E அ�த� ெதாைகைய3 ெகா!Hவ�� 

����த�ைடய கால4�� ைவ;ப�; அ� அவரவ� ேதைவ3:� த3கவாE ப%��� ெகாH3க;பH�.

- இ� ஆ!டவ� வழL:� அ��வா3:.

- இைறவா உம3: ந�&
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ப�Nைர; பாட�

ஆ!டவ�3: ந�& ெசN��Lக�. ஏெனC� அவ� ந�லவ�; எ�ெற�E� உ�ள� அவர� ேபர�<.

�பா 118: 2-4. 16யb-18. 22-24

எ�ெற�E� உ�ள� அவர� ேபர�<' என இ'ரேய� ம3க� சா�Eவா�களாக! `எ�ெற�E� 

உ�ள� அவர� ேபர�<' என ஆேராC� :H�ப�தா� சா�Eவா�களாக! `எ�ெற�E� உ�ள� 

அவர� ேபர�<' என ஆ!டவ�3: அX$ேவா� அைனவ�� சா�Eவா�களாக! ப�ல( 

ஆ!டவர� வல3ைக உய��ேதாL% உ�ள�; ஆ!டவர� வல3ைக வைமயா�9 

ெசயலா�&,�ள�. நா� இற�ெதாOேய�; உ�� வாDேவ�; ஆ!டவ1� ெசய�கைள 

(1��ைர;ேப�. க!4�தா�, ஆ!டவ� எ�ைன3 க!4�தா�; ஆனா� சா)3: எ�ைன3 

ைகய>3க(�ைல. ப�ல(

 கPHேவா� <ற3க	�த க�ேல கPடட��3: Yைல3க� ஆ��E! ஆ!டவரா� இ� 

TகD���ள�! ந� க!க*3: இ� (ய;பா��E! ஆ!டவ� ேதா�E(�த ெவ�&�� நா� 

இ�ேவ; இ�E அ3க>;ேபா�; அகம%Dேவா�. ப�ல(

இர!டா� வாசக�

கட)>டA��� =ற3:� அைன��� உலைக ெவ�N�.

����த� ேயாவா� எ��ய �த� ���க����� வாசக� 5: 1-6

அ�பா��தவ�கேள, இேய$தா� ெமKயா எ�E ந�<ேவா� அைனவ�� கட)>டA��� 

=ற�தவ�க�. ெப�றவ1ட� அ�< ெசN��ேவா� =�ைளக>ட�� அ�< ெசN��வ�. நா� 

கட)�R� அ�< ெகா!H அவ� கPடைளகைள3 கைட;=43:�ேபா�, கட)>� 

=�ைளக�R�� அ�< ெகா�%ேறா� எ�ப� நம3:� ெத1யவ��. ஏெனC� அவ� 

கPடைளகைள3 கைட;=4;ப��தா� கட)� அ�< அடL%,�ள�. அவ� கPடைளக� நம3:9 

$ைமயா� இ�;ப��ைல. ஏெனC� கட)>டA��� =ற3:� அைன��� உலைக ெவ�N�; 

உலைக ெவ�Nவ� ந� ந�=3ைகேய. இேய$ இைறமக� எ�E ந�<ேவாைர� த(ர உலைக 

ெவ�ேவா� யா�? [ராN� இர�த�தாN� வ�தவ� இேய$ %&'�. அவ� [ரா� மPH� அ�ல. [ராN� 

இர�த�தாN� வ�தவெரன �ய ஆ(யா� சா�E பக�%றா�. �ய ஆ(யாேர உ!ைம

- இ� ஆ!டவ� வழL:� அ��வா3:

- இைறவா உம3: ந�&
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ந$ெச&��' !� வா()ெதா 

அ�ேல\யா, அ�ேல\யா! எPH நா�க*3:; =� இேய$ Mட�க*3:� ேதா�&னா�. 

அ�ேல\யா

ந$ெச&� வாசக�

+ேயாவா� எ��ய ந�ெச������ வாசக� 20: 19-31

அ�E வார��� �த� நா�. அ� மாைல ேவைள. ]த�க*3: அXK9 Mட�க� தாLக� இ��த 

இட��� கத)கைள Y4ைவ����தா�க�. அ;ேபா� இேய$ அL: வ�� அவ�க� நH(� T�E, 

``உLக*3: அைம� உ1�தா:க!'' எ�E வாD��னா�. இ^வாE ெசா�ய=� அவ� த� 

ைககைள,� (லாைவ,� அவ�க>ட� காP4னா�. ஆ!டவைர3 க!டதா� Mட�க� ம%D9K 

ெகா!டா�க�. இேய$ R!H� அவ�கைள ேநா3%, ``உLக*3: அைம� உ1�தா:க! த�ைத எ�ைன 

அB;=ய�ேபால நாB� உLகைள அB;<%ேற�'' எ�றா�. இைத9 ெசா�ன=� அவ� 

அவ�க�ேம� ஊ�, ``�ய ஆ(ைய; ெப�E3ெகா�*Lக�. எவ�ைடய பாவLகைள [Lக� 

ம�C;`�கேளா, அைவ ம�C3க;பH�. எவ�ைடய பாவLகைள ம�Cயா��;`�கேளா, அைவ 

ம�C3க;படா'' எ�றா�. ப�C�வ�� ஒ�வரான ��� எ�B� ேதாமா, இேய$ வ�தேபா� 

அவ�கேளாH இ�ைல. ம�ற9 Mட�க� அவ1ட�, ``ஆ!டவைர3 க!ேடா�'' எ�றா�க�. ேதாமா 

அவ�க>ட�, ``அவ�ைடய ைகக>� ஆ	களா� ஏ�பPட த��ைப; பா���, அ�� எ� (ரைல 

(PH, அவ� (லா(� எ� ைகைய இPடால�& நா� ந�பமாPேட�'' எ�றா�. எPH 

நா�க*3:;=� அவ�ைடய Mட�க� R!H� உ�ேள J4���தா�க�. அ�E ேதாமா)� 

அவ�கேளாH இ��தா�. கத)க� aPட;பP4���� இேய$ உ�ேள வ�� அவ�க� நH(� T�E, 

``உLக*3: அைம� உ1�தா:க!'' எ�E வாD��னா�. =�ன� அவ� ேதாமா(ட�, ``இேதா! எ� 

ைகக�. இLேக உ� (ரைல இH. உ� ைகைய [P4 எ� (லா(� இH. ஐய� த(��� ந�=3ைக 

ெகா�'' எ�றா�. ேதாமா அவைர; பா���, ``[ேர எ� ஆ!டவ�! [ேர எ� கட)�!!'' எ�றா�. இேய$ 

அவ1ட�, ``[ எ�ைன3 க!டதா� ந�=னா�. காணாமேல ந�<ேவா� ேபEெப�ேறா�'' எ�றா�. ேவE 

பல அ�� அைடயாளLகைள,� இேய$ த� Mட�க� ��Cைல�� ெச�தா�. அைவெய�லா� 

இ��� எ�த;பட(�ைல. இேய$ேவ இைறமகனா%ய ெமKயா என [Lக� ந�<வத�காக)�, 

ந�= அவ� ெபயரா� வாD) ெபEவத�காக)ேம இ��� உ�ளைவ எ�த;ெப�E�ளன.

- இ� %&'� வழL:� ந�ெச��.

- %&'�ேவ உம3: <கD.
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+,வா-க� ம�றா/�க�:

(!cல%� U�&�;பவேர! உ�ைம ேநா3%ேய எ� க!கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ!டவேர எLக� ம�றாPைட3 ேகPட�*�.

பாவ)��01�, சா+�01� 34�1 இேய,ைவ ெவ$4 ெகா�ள7 ெச&த த8ைதேய இைறவா!

�ய ஆ(�� Tைற வ�லைமயா� இ�ைறய ��9சைப�� எ� ���த�ைத, ஆய�க�, :�3க�, 

�ற(க�, அைனவ�� RP=� பாைத�� ம3கைள ெவ�&,ட� வOநடா��9 ெச�ல ேவ!4ய 

ச3�ைய,�, ஆ�றைல,� அவ�க*3: அ>��3 கா��ட ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம 

ம�றாH%�ேறா�.

:��� ேதவேன இைறவா!

அ[�, அ4ைம�தன� இவ�ைற அO��ட அைன�� நாHக>� தைலவ�க*� பாHபட)�, 

உ!ைம�� வOதா� எ�E� TைலெபE� எ�பைத உண��� ந�லாPK ெச��ட ேவ!4ய 

அ�ைள அ>��3 கா��ட ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.

சமாதான)�� ேதவேன இைறவா!

இேய$ த� Mட�3: வழL%ய அேத சமாதான�ைத நாLக� ஒ^ெவா�வ��, ம�E� உலக ம3க� 

ஒ^ெவா�வ�� ெப�E ம%D��ட)� அைன��3 :H�பLக>N� சமாதான�, ஒ�றைம 

வள��ேதாL%ட)� வர� தர ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.

அ�=) த8ைதேய இைறவா!

உலக; ப�&னா� உ!ைம3 கட)ளா%ய உ�ைம மற�� வா�� இைளஞ�க�: [ேர ஆ!டவ�, [ேர 

கட)� எ�பைத உண��� உ�A� <�ய வாDைவ3 காண மனமா�ற� ெபற ேவ!Hெம�E 

இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.
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உ�னதரான த8ைதேய!

��அைவ�� �!களாக வள��� வ�� எ� இைளேயா�க� உல%� ஏ�பH� மா�றLகளா� 

அவ�க>� ந�=3ைக3:�, ($வாச���:� அ9$E�தலாக அைம��, அைவ த�� வா3:E�யா� 

தவறான பாைத�� ேபாகாம�, உம� வா3:E�க� அவ�க>� வாD3ைக; பாைத3: வO3காP4 

எ�ப�� உE�ேயாH கா���3:� ந�N�ள�ைத அவ�க*3:� த�த�ள ேவ!Hெம�E உ���த 

இேய$(� வOயாக உ�ைம ம�றாH%ேறா�.

+�?@ வா(பவரா� இைறவா,

எLக� :H�ப��ன�க� அைனவ�� சாPKகளாக வா��ைதயா� மPHம�ல, வாD3ைக Yலமாக)� 

ெவ>;பH�த)�, இேய$(� K�தைனக�, ப	வாD), இE� இல3: இவ�ைற எமதா3% 

இ�3:Aட��� (!ணக�ைத உ�வா3க� ேதைவயான ந�வரLகைள� தர ேவ!Hெம�E உ���த 

இேய$(� வOயாக உ�ைம ம�றாH%ேறா�.

Aைலவா(B) த�� ஊ$றா3ய எ� இைறவா!

ெகாேரானா ைவர' ேநாயா� பா�3க;பPட உலக நாHக>� ம3கைள3 க!ேணா3%ய�*�. 

அவ�க� அைனவ�� (ைர(� :ணமைடய)�, இ�ேநா� ��&N� [L%ட)�, இ�தவ3கால��� 

உ� ம3க� அைனவ�� ஆலய� ெச�E, ஒ�&ைண��9 ெச=3க)� ேதைவயான அ�ைள வழL%ட 

இைறவா உ�Aட� ம�றாH%ேறா�.
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இ�ைறய -8தைன

''இேய$ ேதாமா(ட�, '[ எ�ைன3 க!டதா� ந�=னா�. காணாமேல ந�<ேவா� ேபEெப�ேறா�' 

எ�றா�'' (ேயாவா� 20:29)

சா(��� உ��ெப�ெற��த இேய$ பல�3:� ேதா�&னா� என ந�ெச�� ��க*�, 

��;ப	க� �N�, �ய ப)N� :&;=H%�றன�. தா� ேத���ெகா!ட Mட�க*3: இேய$ 

ேதா�&ய TகD9K (1வாக� தர;பPH�ள�. :&;பாக, �ய ேதாமா இேய$ைவ3 க!H அவ1� 

ந�=3ைக ெகா!ட TகD9K ந� கவன�ைத ஈ�3%ற�. ஏென�றா� இேய$ ேதா�&யேபா� ேதாமா 

அLேக இ�ைல. ேதாமா(ட� =ற Mட�க� தாLக� இேய$ைவ3 க!டதாக3 J&ய =ற:� அவ� ந�ப 

மE3%றா�. தாமாகேவ ேநர4யாக இேய$ைவ3 க!டா�தா� ந�ப�4,� என அவ� உE�யாக3 

J&(Pடா�. எPH நா�க*3:; =ற: இேய$ R!H� ஒ��ைற Mட�க*3:� ேதா�&யேபா� 

ேதாமா)� Jட இ�3%றா�. இேய$ ேதாமாைவ அைழ3%றா�. த� அ�ேக வ�� த�ைம� ெதாPH; 

பா�3க9 ெசா�%றா�. ஐய� த(��� ந�=3ைக ெகா�ள3 ேகP%றா�. இேய$ைவ அc%9 ெச�E, 

அவைர� ெதாPH; பா�3:� �	9ச� ேதாமா)3: வர(�ைல. ஏ�, இேய$(� :ரைல3 

ேகPட�ேம அவ�ைடய உ�ள� ெந%D��(Pட�. த� தைலவ�� ேபாதக�மான இேய$ேவ த� 

��னா� T�%றா� எ�B� எ!ண� ேதாமா(� இதய�ைத Tர;=(Pட�. அ;ேபா� இேய$ 

ேதாமாைவ; பா���, '[ எ�ைன3 க!டதா� ந�=னா�. காணாமேல ந�<ேவா� ேபEெப�ேறா�' 

எ�%றா�.

இLேக ''ேபEெப�ேறா�'' என3 :&;=ட;பHேவா� நா�தா�. நா� உ���ெத��த இேய$ைவ 

ேநர4யாக ந� க!களா� காண(�ைல. அவ�ைடய :ரைல நா� ந� கா�களா� ேகPக(�ைல. 

அவைர அc%9 ெச�E ெதாPH;பா�3க)� நம3: வா�;=�ைல. ஆனா� நா� இேய$ைவ ந� 

ஆ!டவராக, உ���ெத��� நம3: உ�� வழL:� இைறவனாக ஏ�%ேறா�. ேதாமா)3:� 

ேதா�&ய ஐய� நம3:� ேதா�றலா�. ஆனா� ஐய�ைத� த(��� ந�=3ைக ெகா�ள ேவ!H� 

எ�B� இேய$(� அைழ;< ந� இதய9 ெச(க>� ஒ��3ெகா!ேட இ�3%ற�. ேதாமா 

இேய$ைவ� த� ''ஆ!டவ�'' எ�E� ''கட)�'' எ�E� அ&3ைக�Pடா� (கா!க: ேயாவா 20:28). 

அ�ேபால நா�� இேய$ைவ ந� RPபராக ஏ�E, அவ�ைடய வO�� நட��ெச�&ட 

அைழ3க;பH%ேறா�. உ!ைம�ேலேய நா� ''ேபEெப�ேறா�''.

ம�றா/�:

உ��;=� நாயகேன இேய$ேவ, உம3: ந�&. எLக� ந�=3ைக இ�ைமைய ம�C��, எLகைள 

ஏ�E3ெகா�வத�காக ந�&. நாLக� உம� உ��;=�, உம� உடC�;=�, உம� =ரச�ன��� 

ந�=3ைக ெகா�ள)�, அதனா�, TைலவாD) அைடய)� அ��தா��. ஆெம�.

www.tamilcatholicnews.com

7


