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இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப�க� ������ வாசக�. 10:25-26, 34-35, 44-48,

ப��ைர�பாட� �பா. 98:1-4,

��� த� ேயாவா� எ#�ய $த� ��$க������ வாசக�. 4:7-10,

ேயாவா� எ#�ய ந&ெச(�)���� வாசக� 15: 9-17

���ப� �	�ைர

இைறவ*� அ�ப�கேள,

இைறமக� இேய/0� ெபயரா�, பா1கா கால��� ஆறா� ஞா)5 ���ப�67 உ�க� 

அைனவைர:� அ�ேபா; வரேவ&<ேறா�. நா� இைறவ*� அ�=� >ைல���6க இ�ைறய 

��வ?பா; ந�ைம அைழ6<ற�. இேய/ த�ைத)� அ�=� >ைல����ப�ேபால, இேய/0� 

கAடைளகைள கைட=B�� அவ�ைடய அ�=� >ைல���6க நா� அைழ6க�ப;<ேறா�. 

இேய/0� இைண�����, ஒ�வ� ம&ற வைர அ�Eெச(� வா#� வர� ேவFB, இ�த 

���ப�)� ப�ேக&ேபா�.
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$த� வாசக�

 ய ஆ0)� ெகாைட =ற இன�தவ�G�� ெபா?ய�பAட�.

����த� ப�க� ������ வாசக�. 10:25-26, 34-35, 44-48

அ6கால��� ெகா�ேன�: ேப��ைவ எ��ெகாF; ேபா( அவ� கா�� 0#�� 

வண�<னா�.ேப��, ;எ#��;�: நாI� ஒ� ம*த�தா� ; எ�5 JK அவைர எ#�=னா�. 

அ�ேபா� ேபத� ேபச� ெதாட�<, ;கடL� ஆ� பா���M ெசய�ப;வ��ைல எ�பைத நா� 

உFைமயாகேவ உண�<ேற�. எ�லா இன�தவN�� அவ�67 அOP நட�� ேந�ைமயாகM 

ெசய�ப;பவேர அவ�67 ஏ&Eைடயவ�. ேப�� ெதாட��� ேபP6 ெகாFB�67�ேபா� 

அவ�ைடய ெசா&கைள6 ேகAட அைனவ�G��  ய ஆ0 இற�<வ�த�. ேப��ேவா; வ����த 

0��தேசதன��� ந�=6ைகயைடேயா�  ய ஆ0)� ெகாைட =ற இன�தவ�G�� 

ெபா?ய�பAடைத6 கF; மைல��� ேபா)ன�: ஏென�றா� அவ�க� பரவச�ேபM/� ேபP6 

கடLைள� ேபா&K� ெப�ைம�ப;��யைத6 கFடா�க�. ேப��, ;ந�ைம� ேபால�  ய ஆ0ைய� 

ெப&56 ெகாFட இவ�க� தFRரா� ��$#67� ெப5வைத யா� த;6க $B:�? ; எ�5 JK, 

இேய/ <K1�0� ெபயரா� அவ�கT67� ��$#676 ெகா;6க� ப��தா�. =�E அவ�க� Pல 

நா� த�கTட� த�<)�67மா5 அவNட� ேவFBனா�க�.

- இ� ஆFடவ� வழ�7� அ��வா67.

- இைறவா உம67 ந�K
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ப��ைர� பாட�

ப�ல0: =ற இன�தா� கF$�ேன த� U�ைய ெவV�ப;��னா�.

ப��ைர�பாட� �பா. 98:1-4

ஆFடவ�67� E�யெதா� பாட� பா;�க�: ஏென*�, அவ� 0ய�த7 ெசய�க� EN���ளா�. 

அவ� ைடய வல6கர$� E*தW7 Eய$� அவ�67 ெவ&Kைய அV���ளன. ப�ல0:

ஆFடவ� த� GAைப அK0�தா�: =ற இன�தா� கF$�ேன த� U�ைய ெவV�ப;��னா�. இ1ர 

ேய� XAடா�67 வா6கV6க�பAட தம� ேபர�ைப:� உ5�ெமா?ைய:� அவ� >ைனLJ��தா�. 

ப�ல0:

உலெக�7$ள அைனவ�� ந� கடL� அ�Vய 0;தைலைய6 கFடன�. உலெக�7� வாYேவாேர! 

அைனவ�� ஆFடவைர ஆ��பN��� பா;�க�! ம<YMP:ட� ஆ��பN��� EகY�ேத���க�. 

ப�ல0:
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இரFடா� வாசக�

கடL� அ�பா( இ�6<றா�.

��� த� ேயாவா� எ#�ய $த� ��$க������ வாசக�. 4:7-10

அ�பா��தவ�கேள, ஒ�வ� ம&றவNட� அ�E ெச���ேவாமாக! ஏென*� அ�E கடLVடW��� 

வ�<ற�. அ�E ெச���� அைனவ�� கடLVடW��� =ற�தவ�க�. அவ�க� கடLைள 

அK���ளா�க�. அ�=�லாேதா� கடLைள அK�� ெகா�ள0�ைல: ஏென*�, கடL� அ�பா( 

இ�6<றா�. நா� வாYL ெப5� ெபா�A;6 கடL� த� ஒேர மகைன உல<&7 அI�=னா�. 

இதனா� கடL� ந�G� ைவ�த அ�E ெவV�பAட�. நா� கடL�G� அ�E ெகாF;�ேளா� 

எ�ப�� அ�ல, மாறாக அவ� ந�G� அ�EெகாF; த� மகைன ந� பாவ�கT676 க#வாயாக 

அI�=னா� எ�ப��தா� அ�=� த�ைம 0ள�7<ற�.

- இ� ஆFடவ� வழ�7� அ��வா67

- இைறவா உம67 ந�K
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ந&ெச(�67 $� வாY�ெதா�

அ�ேல[யா, அ�ேல[யா! எ�G� அ�E ெகாF;�ளவ� நா� ெசா�வைத6 கைட�=B�பா�. எ� 

த�ைத:� அவ�G� அ�E ெகா�வா�. நா�க� அவNட� வ�� அவ�ட� 7Bெகா�ேவா�. எ�<றா� 

ஆFடவ�. அ�ேல[யா

ந&ெச(� வாசக�

ேயாவா� எ#�ய ந&ெச(�)���� வாசக� 15: 9-17

அ6கால��� இேய/ த� \டைர ேநா6<6 JKய�:"எ� த�ைத எ� G� அ�E ெகாF;�ள� ேபால 

நாI� உ�க�G� அ�E ெகாF;�ேள�. எ� அ�=� >ைல����க�. நா� எ� த�ைத)� 

கAடைளகைள6 கைட�=B�� அவர� அ�=� >ைல����ப� ேபால U�கT� எ� 

கAடைளகைள6 கைட�=B�தா� எ� அ�=� >ைல����^�க�. எ� ம<YMP உ�கT� 

இ�6கL� உ�க� ம<YMP >ைறL ெபறLேம இவ&ைற உ�கVட� ெசா�ேன�. ;நா� உ�கVட� 

அ�E ெகாFB��ப�ேபால U�கT� ஒ�வ� ம&றவNட� அ�EெகாFB�6க ேவF;� எ�பேத 

எ� கAடைள. த� நFப�கT6காக உ)ைர6 ெகா;�பைத0ட Pற�த அ�E யாNட$� இ�ைல. நா� 

கAடைள இ;வைதெய�லா� U�க� ெச(தா� U�க� எ� நFப�களா( இ��^�க�. இ* நா� 

உ�கைள� ப�யாள� எ�5 ெசா�ல மாAேட�. ஏென*� த� தைலவ� ெச(வ� இ�ன� எ�5 

ப�யாள�67� ெதNயா�. உ�கைள நா� நFப�க� எ�ேற�: ஏென*� எ� த�ைத)டW��� 

நா� ேகAடைவ அைன�ைத:� உ�கT67 அK0�ேத�. U�க� எ�ைன� ேத��� ெகா�ள0�ைல: 

நா�தா� உ�கைள� ேத��� ெகாFேட�. U�க� க* தரL�, U�க� த�� க* >ைல���6கL� 

உ�கைள ஏ&ப;��ேன�. ஆகேவ U�க� எ� ெபயரா� த�ைத)ட� ேகAபைதெய�லா� அவ� 

உ�கT676 ெகா;�பா�. U�க� ஒ�வ� ம&றவNட� அ�E ெகா�ள ேவF;� எ�பேத எ� 

கAடைள.

- இ� <K1� வழ�7� ந&ெச(�.

- <K1�ேவ உம67 EகY.
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��வா�க� ம	றா!�க�:

0F_ல<� X&K��பவேர! உ�ைம ேநா6<ேய எ� கFகைள உய���:�ேள�.

ப�� : ஆFடவேர எ�க� ம�றாAைட6 ேகAட�T�.

அ	ேப உ�வான இைறவா,

��Mசைப)� ம6க� அைனவ�� இைறய�=��, =றர�=�� வளர, ேதைவ யான ஆ�வ�ைத:� 

உ&சாக�ைத:� அV67மா5, ���த�ைத, ஆய�க�, 7�6க�, �றவற�தா� அைனவைர:� உம� 

அ�=� வ?நட�த ேவF;ெம�5 உ�ைம� தாYைம:ட� ம�றா;<ேறா�.

அ	)	 *ைறேவ இைறவா,

உம� அ�ைப ெவV�ப;�த, இ�த உல<� ேதா�Kய உ� ��மக� இேய/0� ந�=6ைக ெகாF;, 

அவ� வ?யாக உ�ைம அ�E ெச(:� வர�ைத, உலக ம6க� அைனவ�67� வழ�க ேவF;ெம�5 

உ�ைம� தாYைம:ட� ம�றா;<ேறா�.

அ	)	 அரசரான இைறவா,

எ�க� நாA; ம6கVைடேய, உ�ைம� ப&Kய 0?�Eண�L ெப�கL�, உம� அ�=� அரP� 

ஒ�Kைண:� ஆ�வ� வளரL�, அத� வ?யாக எ� நாAB� அ�E� ம<YMP:� >ைறL காணL� 

�ைணENய ேவF;ெம�5 உ�ைம� தாYைம:ட� ம�றா;<ேறா�.

அ	)	 )ற�)டேம இைறவா,

உல<� அ�=�ைமயா� உ�வா<:�ள அைன�� `ைமகT� $BL67 வரL�, இைறய�E� 

=றர�E� ம6கVைடேய வள�MP காணL�, ��ப�க� U�< ம<YMP =ற6கL� உதவ 

ேவF;ெம�5 உ�ைம� தாYைம:ட� ம�றா;<ேறா�.
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அ	- த/ைதேய இைறவா,

எ�க� ப�7 சaக��� அ�E� ஒ&5ைம:� ெப�கL�, அ�E ெசய�க� வளரL� எ� 

ப�7�த�ைத, அ�AசேகாதNக�, ப�7 ம6க� அைனவைர:� >ைறவாக ஆ\� வ���, உம� அ�=� 

>ைல���6கL� வரம�ள ேவF;ெம�5 உ�ைம� தாYைம:ட� ம�றா;<ேறா�.

அ	ேப உ�வான எ� இைறவா,

இ�5 உல<� உ�ள `0ரமான ெதா&5ேநா( 2ஆ� அைல, 3ஆ� அைல எ�5 எ�கைள 

ஆAB�பைட67� இbேவைள)� உம� வ�லைம W6க உ5�யான கர�களா� GA; இேய/0� 

இர�த� எ�கைள கா67� எ�ற ந�=6ைகைய ந� மன�கV� ப�L ெச(� உலகம6க� அைனவ�� 

ந&/க� ெப&5 அைம�)� வாழ ேதைவயான வர�கைள தர ேவF;ெம�5 இைறவா உ�ைம 

ம�றா;<ேறா�.

இர2க��	 ஆ3றேல! எ� இைறவா!

எ� இைளயச$தாய� வாYL� பாைதகைள, பயண�கைள� `�மா*67� ேநர� இ�. இ�த 

ெதா&5ேநா( கால��� பல இைளேயா� த�க� ப�V� பB�ைப, அ�ல� க�[N� பB�ைப 

$B�� 0A; த�க� ெதாட� க�0ைய, ப�ைய, அ�ல� வாYைவ� `�மா*67� ேநர��� 

இ��பா�க�. அவ�க� இேய/0� உட*��ைப உண��� அவN� ந�=6ைக6 ெகாF; 

E�மா&ற�கைள:� வாY6ைக� பயண�ைத:� காண ேதைவயான ஞான�ைத:�, ஆ&றைல:� 

ெபா?ய ேவF;ெம�5 இைறவா உ�ைம ம�றா;<ேறா�.
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இ	ைறய �/தைன

நா�தா� உ�கைள� ேத���ெகாFேட�” !

U�க� எ�ைன� ேத���ெகா�ள0�ைல. நா�தா� உ�கைள� ேத���ெகாFேட�” எ�I� இ�த� 

=ரபலமான இேய/0� ெசா&கைள இ�5 �யா*�ேபா�. நம� <K�தவ வாYL�, நம� ப�:�, 

நம67 இைறவ� த���6<ற த*�பAட அைழ�E�dhநடடip; அைன��ேம நம� ெசா�த 

$ய&Pக� அ�ல. அைன��� இைறவ*� ெகாைட. இைறவேன ந�ைம� ேத���ெகாFடதா�, 

நம676 <ைட�தைவ. நம� த7�)�ைமைய� பாராம�, அவர� இர6க�ைதேய கFேணா6<யதா�, 

நா� ெப&56ெகாFடைவ. எனேவ, இைறவI67 ந�K:�ளவ�களா( வாழ6 

கடைம�பAB�6<ேறா�.

அ��ட�, எத&காக இைறவ� ந�ைம அைழ���6<றா� எ�பைத:� நா� P��6க இ�ைறய 

வாசக� அைழ6<ற�. ‘U�க� க* தரL�, U�க� த�� க* >ைல���6கL� உ�கைள 

ஏ&ப;��ேன�’. ஆ�, இைறவ� ந�ைம� ேத���ெகாFடத� ேநா6கேம நா� க* தரேவF;�. 

நா� =ற�67� பயI�ள வைக)� வாழ ேவF;� எ�பத&காக�தா�. இ�த உFைமைய 

மறவாம�, ேந�ைமேயா;, =ற�67� பய�த�� வைக)� நா� உைழ�ேபாமாக.

ம	றா!�:

தா)� வ)&Kேலேய எ�ைன� ெபய� ெசா�� அைழ�த இேய/ேவ, உம67 ந�K J5<ேற�. U� 

த�த அைழ�த�6காக� ேபா&5<ேற�. இ�த அைழ�த�6ேக&ற வைக)� வாழ அ��தா��. W7�த 

க* த�� மரமாக எ�ைன மா&5�. ஆெம�.
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