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இ�ைறய வாசக�க�:

இைறவா��ன	 எேச��ேய� ������ வாசக�. 17: 22-24,

ப��ைர�பாட� �பா. 92: 1-2, 12-15,

����த	 ப!� ெகா#��ய��$ எ%�ய இர&டா� ��'க������ வாசக�. 5: 6-10,

மா)$ எ%�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 4: 26-34

��ப� ���ைர

இேய- �./�0� அ2பா	�த இைற$லேம!

ெபா��கால��2 ப�ேனாரா� ஞா,6 ���ப�ைய 7ற�8�க உ:கைள அ2ேபா< அைழ��ேறா�. 

இைறயா>7,2 ம�களாக வாழ இ2ைறய ��வ?பா< நம�$ அைழ�@ 0<��ற�. இ�த 

இைறயா>7 தானாக 'ைள�� வள�� 0ைதைய� ேபால!�, ெப#ய மரமாக வள	�� பறைவகB2 

உைற0டமாக மா6� 7.ய க<$ 0ைதைய� ேபா26� இ���ற�. இைறவC2 0��ப��2பD 

இ�த இைறயா>7 உலெக:$� 0#�� பர0 வ��ற�. நா'� இைறயா>7,2 ��வ	களாக 

ெசயலா)6� வர� ேவ&D, இ����ப�,� ப:ேக)ேபா�.
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'த� வாசக�

தாE�த மர�ைத ஓ:கG ெச+�Hேள2.

இைறவா��ன	 எேச��ேய� ������ வாசக�. 17: 22-24

தைலவரா�ய ஆ&டவ	 J6வ� இ�ேவ: உய	�த ேக�� மர��2 LC��ைள ஒ2ைற எ<�� நாேன 

ந<ேவ2. இள:ெகா%�� ஒ2ைற அத2 LC� ெகா�@கB���� ெகா+�, ஓ:� உய	�தெதா� 

மைல ேம� நா2 ந<ேவ2. இ/ரேய�2 மைலNG7,� நா2 அைத ந<ேவ2. அ� �ைள��, கC 

த��, 7ற�த ேக�� மரமாக� �க%�. அைன�� வைக� பறைவகO� அதைன� த� உைற0டமாக� 

ெகாHO�. அத2 �ைளகB2 Pழ�கB� அைவ வ�� த:$�. ஆ&டவரா�ய நா2 ஓ:�ய மர�ைத� 

தாE��, தாE�த மர�ைத ஓ:கG ெச+�Hேள2 எ26�, ப-ைமயான மர�ைத உலரG ெச+�, உல	�த 

மர�ைத� தைழ�கG ெச+�Hேள2 எ26�, அ�ேபா� வய�ெவB மர:கெள�லா� அ.�� 

ெகாHO�. ஆ&டவரா�ய நாேன உைர��Hேள2: நா2 ெச+� கா><ேவ2.

- இ� ஆ&டவ	 வழ:$� அ�Hவா�$.

- இைறவா உம�$ ந2.
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ப��ைர� பாட�

ப�ல0: உம� ெபயைர� பா<வ� உ2னதேர ந26.

ப��ைர�பாட� �பா. 92: 1-2, 12-15

ஆ&டவ��$ ந2.Nைர�ப� ந26: உ2னதேர! உம� ெபயைர� @கE�� பா<வ� ந26.காைல,� 

உம� ேபர2ைபN� இர0� உம� வா�$� 8றழாைமையN� எ<��ைர�ப� ந26 ப�ல0:

ேந	ைமயாள	 ேபQGைச மரெமனG ெச?�ேதா:$வ	: ெலபேனாC2 ேக�� மரெமன� தைழ�� 

வள	வ	. ஆ&டவ#2 இ�ல��� நட�ப>ேடா	 ந� கட!B2 ேகா0� ')ற:கB� 

ெச?�ேதா:$வ	. ப�ல0:

அவ	கH '�	 வய��� கCத�வ	: எ26� ெச%ைமN� ப-ைமNமா+ இ��ப	: 'ஆ&டவ	 

ேந	ைமNHளவ	: அவேர எ2 பாைற: அவ#ட� அS� ஏ�U�ைல' எ26 அ.0�ப	. ப�ல0:
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இர&டா� வாசக�

எனேவ நா� இV!ட�� $D,��தா�� அ����� $Dெபய	�தா�� அவ��$ 

உக�தவரா,��பேத ந� ேநா�க�.

����த	 ப!� ெகா#��ய��$ எ%�ய இர&டா� ��'க������ வாசக�. 5: 6-10

சேகாதர	 சேகாத#கேள, நா:கH எ�ேபா�� �W!ட2 இ���ேறா�. இV!ட�� $D,��$� 

வைர,� நா� ஆ&டவ#டU��� அக26 இ���ேறா� எ2ப� நம�$� ெத#N�. நா� 

கா&பவ).2 அD�பைட,� அ�ல, ந�8�ைக,2 அD�பைட,ேலேய வாE�ேறா�.நா� 

�W!ட2 இ���ேறா�.இV!டைல 0>டக26 ஆ&டவேரா< $D,��கேவ 

0��@�ேறா�.எனேவ நா� இV!ட�� $D,��தா�� அ����� $Dெபய	�தா�� அவ��$ 

உக�தவரா,��பேத ந� ேநா�க�.ஏெனC� நா� அைனவ�ேம �./�02 ந<வ	 இ��ைக 

'2பாக P2றாக ேவ&<�. அ�ேபா� உடேலா< வாE�தேபா� நா� ெச+த ந2ைம Xைம�$� 

ைக�மா6ெப)6� ெகாHOமா6 ஒVெவா�வ#2 ெசய�கO� ெவB�ப<�.

- இ� ஆ&டவ	 வழ:$� அ�Hவா�$

- இைறவா உம�$ ந2.

www.tamilcatholicnews.com

4



ந)ெச+��$ '2 வாE�ெதா�

அ�ேலYயா, அ�ேலYயா! இைறவா�$ 0�தா$�: �./�ேவ 0ைத�பவ	: அவைர� 

க&டைட�றவ2 எ2ெற26� Pைல����பா2. அ�ேலYயா

ந)ெச+� வாசக�

மா)$ எ%�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 4: 26-34

அ�கால��� இேய-, "இைறயா>7ைய� 82வ�� PகEG7�$ ஒ�8டலா�: Pல��� ஒ�வ	 

0ைத��றா	. அவ	 எ�!� ெச+யாமேல நாHகH நக	�� ெச��2றன. அவ��$� ெத#யாம� 0ைத 

'ைள�� வள��ற�. 'த�� தB	, 82@ க�	, அத2 82 க�	 Pைறய தாCய� எ26 Pல� 

தானாகேவ 0ைளGச� அB��ற�. ப,	 0ைள�த�� அவ	 அ#வாேளா< @ற�ப<�றா	: ஏெனC� 

அ6வைட� கால� வ��0>ட� " எ26 J.னா	. ேம�� அவ	, "இைறயா>7ைய எத)$ 

ஒ�8டலா�? அ�ல� எ�த உவைமயா� அைத எ<��G ெசா�லலா�? அ� க<$ 0ைத�$ ஒ�பா$�. 

அ� Pல��� 0ைத�க� ப<�ெபா%� உல��Hள எ�லா 0ைதகைளN�0டG 7.ய�. அ� 

0ைத�க�ப>ட82 'ைள�ெத%�� எ�லாG ெசDகைளN� 0ட� ெப#தா�, வான��� பறைவகH 

அத2 Pழ�� த:க� JDய அள!�$� ெப�:�ைளகH0<� " எ26 J.னா	. அவ	கள� 

ேக>ட.N� �றைம�$ ஏ)ப, அவ	 இ�தைகய பல உவைமகளா� இைறவா	�ைதைய அவ	கO�$ 

எ<��ைர�� வ�தா	. உவைமகH இ2. அவ	 அவ	கேளா< ேபச0�ைல. ஆனா� தCைமயாக 

இ��தேபா� த� \ட��$ அைன�ைதN� 0ள��G ெசா2னா	.

- இ� �./� வழ:$� ந)ெச+�.

- �./�ேவ உம�$ @கE.
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 !வா"க� ம�றா$�க�:

0&]ல�� ^).��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ2 க&கைள உய	��NHேள2.

ப�� : ஆ&டவேர எ:கH ம2றா>ைட� ேக>ட�O�.

வா%வ&'() வ�ளேல எ) இைறவா!

உம� ��மகC2 அைழ�ைப ஏ)6 உம� ��Gசைபைய ஆO� ���த�ைத 8ரா27/, ஆய	கH, 

$��கH, இ�பா� �ற0ய	, ெபா�Pைல,ன	 த� அைழ�8)$ ஏ)ப ந)ெச+�,2 ��வ	களாக 

அவ	கH வல� வ�� �./�02 சா>7களாக வாழ வர� ேவ&D இைறவா உைம ம2றா<�ேறா�.

ந$� வள0�பவரா) இைறவா,

7.ய க<$ 0ைதயாக ஊ2ற�ப><, உலெக:$� ெச?�� வள	�� ெகா&D��$� ��Gசைப,2 

ம�கH அைனவ��, இைறயா>7,2 ம��`<கB2பD வாழ!�, உல�� அைம�ையN�, 

ஒ)6ைமையN� உ�வா�$� இைறயா>7,2 ��வ	களாக ெசய�பட!� �ைண@#ய 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.

உைற ட) தபவரா) இைறவா,

உ�ைம அ.யாத ம�கH அைனவ�� S	 ந>< வள	�த ��Gசைப,� உைற0ட� ேதட!�, உம� 

ஆ>7ைய ஏ)6�ெகா&< உ&ைம�$ சா26 பக	பவ	களாக வாழ!� �&<த� அB�க 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.

உ5ற �ைணவரா) இைறவா,

Pைலய)ற எ:கH உட��காக ப�ேவ6 �2ப:கைள அbப0�$� நா:கH, Pைலயான உல�� 

வாழ� ேதைவயான ந2ைமகைள ெச+�, உம� S�� X	�82 த&டைன�$ ஆளாகாதவா6 உத0@#ய 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.
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எ�க� பா�கா�7 அர9), ேகா$ைட:மான எ) இைறவா!

ெதா)6ேநாய� அவ�N�� அ�HபWயாள	கH, அ�Hசேகாத#கH, ெபா�ம�கH ஆ�ய 

அைனவைரN� கா�பா)6�. உம� வா	�ைதயா� வளைம� ப<�� அவ	கO�$ உHள'� உட�� 

வள� ெப)6 இ�தேநா,ைன ெவ2.ட வர� ேவ&D இைறவா உைம ம2றா<�2ேறா�.

இர'க��ள எ) இைறவா!

உலகெம:$� �2@6� ��அைவைய� க&ேணா�$�. ேகா0> ெதா)6ேநா+ காரணமாக நா:கH 

அ�கமான அ�HபWயாள	கைளN�, அ�>சேகாத#கைளN� இழ��0ட Pைல,� ேம�� 

இ�Pைல ெதாடராம� இ��க உ�ைம ம2றா<�ேறா�. அைனவ��$� அரணாக!� ேகா>ைடயாக 

இ��� அவ	கைள பா�கா�க ேதைவயான வர:கைள அ�ள ேவ&<�ேறா�.

<ைல வா%= அ&>��) எ) இைறவா!

உ� $<�ப:கB� �./�0� ம#�த 0-வா7கH ம)6� ெதா)6ேநாயா� ம#�த அைனவ�� 

P��ய இைள�பா). அைடய!�, உ� @Cத	கB� ���J>ட��� அவ	கைள இைண��ட!� 

அ�H @#ய ேவ&<ெம26 இைறவா உ�ைம ம2றா<�ேறா�.
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இ�ைறய "?தைன

''<ல>�@ ஒவ0  ைத'Bறா0... அவ'(> ெதEயாம@  ைத �ைள>� வளBற�'' மா5( (4:27)

0வசாய� 82னW,���� இ2ெனா� உவைமைய எ<��� J6�றா	 இேய-. வய�� 0ைத�கG 

ெச��'2 ம& ந2றாக� ப&ப>D��க ேவ&<�. ஆனா� 0ைத�த 8ற$ அV0ைத Pல��� 

ேவcயஅp;26�ற�; தB	 ேதா26�ற�; இைல வள	�ற�; e மல	�ற�; க�	 ெவBயா�� தாCய� 

உ�வா�ற�. இGெசய�கB� எைதNேம 0வசா, ெச+வ��ைல; மாறாக, இய)ைகேய ெச+�ற�. 

மCத க><�பா><�$ அ�பா)ப>ட 0த��� இய)ைக,2 ெசய�கH PகE��, மCத��$ 

வளமான 0ைளGச� �ைட��ற�. இ�த இய)ைக PகEைவ� 82னWயாக� ெகா&< இேய- 

ம�கO�$ ஓ	 ஆE�த உ&ைமைய 0ள�$�றா	. அதாவ�, கட!ளா>7ைய இV!ல$�$� 

ெகாண	வ�� '��ய ப:கா)6பவ	 கட!Hதா�. மCத	 த� ெசா�த 'ய)7யா�, கட!B2 

�ைண,2., கட!ளா>7ைய மலரG ெச+ய இயலா�.

இதனா�, கட!ளா>7ைய மலரG ெச+வ�� மCத��$� ப:ேக இ�ைல எ26 நா� தவறாக 

'D!க>D0ட� ஆகா�. கட!ேளா< இைண�� மCத	 உைழ�$� ேபா� கட!H ஆ>7 அ:ேக 

மல	�2ற�. அ�ேபா� கட!B2 0��ப��)$ ஏ)ற வாE�ைக'ைற மCத��$ இய�பான 

ஒ2றாக மா6�. அ�ேவ இைறயா>7,2 மல	G7. அ�தைகய ஆ>7ைய� ெகாண	வ�தா2 த� பW 

எ26 இேய- 'ழ:�னா	. அவேரா< இைண�� மCத	 ெசய�ப<�ேபா� அவ�ைடய 

இைறயா>7� பW 0#வைடN�; மCத ச'தாய� கட!H 0��@� ச'தாயமாக, கட!B2 ஆ>7 

Pல!� $%வாக மா6�. இ�தைகய @�ய ச'தாய� இ:ேக ெதாட:�0>ட� எ2றா�� அத2 

Pைற! இ6��கால�ைதG சா	�த� என இேய- நம�$ அ.!6���றா	.

ம�றா$�:

இைறவா, இைறயா>7 மலர நா:கH உ�ேமா< ஒ��ைழ�க அ�Hதா��.
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