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(இ�ைறய வாசக�க�:

அரச�க� இர�டா� ������ வாசக�. 4: 42-44,

ப�ல�: ஆ�டவேர, எ�லா உ#$ன�க&� ��'ப(ைத*� +ைறேவ,-.�/�.,

0�(1த� ப2� எேப3ய�45 எ60ய 0�7க(0���� வாசக�. 4: 1-6,

ேயாவா� எ60ய ந,ெச:0#���� வாசக� 6: 1-15)

���ப� ��ைர

அ�பா��த இைறம4கேள! ெபா�4கால� ஆ�>� 17ஆ� ஞா#-( 0�'ப�#� அ�@� 

ப.�ைவ' ெப,Aட ெத:வ(0� 0�வ>க� நா> வ���ள அைனவ�45� இைறஇேயB�� 

ெபயரா� அ�C வாD(�4க�.

வாD245$யவ�கேள, இைறவ� நம45 E50யாக த�.றா� எ�ற க�(ைத இ�ைறய 0�வFபாG 

நம45 7�ைவ4.ற�. ம4க� H� ப$2 ெகா�டவரா: இேயB அ'ப�கைள' பIகJ ெச:.றா�. ந� 

ேம� கK2 காLG� இைறவ�, நம� வாD�� அ,Cத�கைள ெச:ய2� தயாராக இ�4.றா� 

எ�பைத உண��� ெகா�ள நா� அைழ4க'பG.ேறா�. இைறவK� ெசய�பாLைட ந� வாD�� 

உணர, நா� அ�ேபாG� தாDைமேயாG� ந�ைம அவ$ட� ஒ'பைட4க ேவ�>ய� அவ3ய�. 

ஆ�டவ$� அ�Pெசய�கைள நம� வாD�� காண வர� ேவ�>, இ�த 0�'ப�#� 

ப�ேக,ேபா�.
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7த� வாசக�

இ�ம4க� உ�ட @�Q� H0 இ�45�.

அரச�க� இர�டா� ������ வாசக�. 4: 42-44

பாகா� சா�சாைவJ சா��த ஒ� மKத� C� தாKய(0� ெச:ய'பLட இ�ப� வா,ேகா�ைம 

அ'ப�கைள*�, த� ேகாR' ைப#� 7,Aய தாKய4 க0�கைள*� கட2&� அ>யவ$ட� 

ெகா�G வ�தா�. எ�சா, "ம4கT45 உ�ண4 ெகாG" எ�றா�. அவ�ைடய பRயாள�,"இ�த �- 

ேப�45 இைத நா� எ'ப>' ப$மா-ேவ�?" எ�றா�. அவேரா,"இவ,ைற இ�ம4கT45 உ�ண4 

ெகாG. ஏெனK� 'உ�ட @�Q� H0 இ�45�' எ�- ஆ�டவ� X-.றா�" எ�றா�. அYவாேற 

அவ� அவ�கT45' ப$மாற, அவ�க� உ�டன�. ஆ�டவர� வா4.�ப> H0*� இ��த�.

- இ� ஆ�டவ� வழ�5� அ��வா45.

- இைறவா உம45 ந�A
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ப0Iைர' பாட�

ப0Iைர'பாட�: 0பா. 145: 10-11, 15-18

ப�ல�: ஆ�டவேர, எ�லா உ#$ன�க&� ��'ப(ைத*� +ைறேவ,-.�/�.

ஆ�டவேர, Z� உ�வா4.ய யா2� உம45 ந�A ெசI(��; உ�7ைடய அ�ப�க� உ�ைம' 

ேபா,-வா�க�. அவ�க� உம� அர3� மாL3ைய அA�'பா�க�; உம� வ�லைமைய' ப,A' 

ேபBவா�க�.

ப�ல� எ�லா உ#$ன�க&� க�கT� உ�ைமேய ேநா45.�றன; த4க ேவைள#� Zேர 

அவ,A,5 உணவ&4.�/�. Z� உம� ைகைய( 0ற�� எ�லா உ#$ன�க&� ��'ப(ைத*� 

+ைறேவ,-.�/�. ப�ல�

ஆ�டவ� தா� ெச:*� அைன(0I� Z0*ைடயவ�; அவ� த� ெசய�க� யா2� இர4கJ 

ெசய�கேள. த�ைம ேநா4. ம�றாG� யாவ�45�, உ�ைமயா:( த�ைம ேநா4. ம�றாG� 

யாவ�45�, ஆ�டவ� அ�ைம#� இ�4.றா�. ப�ல�
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இர�டா� வாசக�

ஒேர எ0�ேநா45 இ�'ப� ேபால, உடI� ஒ�ேற; ஆ�டவ�� ஒ�வேர; 0�7645 ஒ�ேற.

0�(1த� ப2� எேப3ய�45 எ60ய 0�7க(0���� வாசக�. 4: 1-6

ஆதலா� ஆ�டவ� ெபா�LG ைக0யாக இ�45� நா� உ�கைள4 ெகP34 ேகL.ேற�: Z�க� 

ெப,-4ெகா�ட அைழ'C45 ஏ,ப வா6�க�. 76 மன(தாDைமேயாG� கKேவாG� 

ெபா-ைமேயாG� ஒ�வைரெயா�வ� அ�Cட� தா�., அைம0*ட� இைண�� வாD��, 1ய ஆ� 

அ�T� ஒ�ைம'பாLைட4 கா(�4ெகா�ள 76 7ய,3 ெச:*�க�. Z�க� ஒேர எ0�ேநா45 

ெகா�G வாழ அைழ4க'பL>�4./�க�. ஒேர எ0�ேநா45 இ�'ப� ேபால, உடI� ஒ�ேற: 1ய 

ஆ�*� ஒ�ேற. அYவாேற ஆ�டவ� ஒ�வேர: நா� ெகா�G�ள ந�@4ைக ஒ�ேற: 0�7645 

ஒ�ேற. எ�லா�45� கட2T� த�ைத*மானவ� ஒ�வேர: அவ� எ�லா�45� ேமலானவ�: எ�லா� 

\லமாக2� ெசயலா,-பவ�: எ�லா�45�T� இ�'பவ�.

- இ� ஆ�டவ� வழ�5� அ��வா45

- இைறவா உம45 ந�A
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ந,ெச:045 7� வாD(ெதா�

அ�ேல]யா, அ�ேல]யா! ந�Eைடேய ெப$ய இைறவா4.ன� ஒ�வ� ேதா�A#�4.றா�. கட2� 

த� ம4கைள( ேத> வ�0�4.றா�. அ�ேல]யா

ந,ெச:0 வாசக�

ேயாவா� எ60ய ந,ெச:0#���� வாசக� 6: 1-15

இேயB க�ேலய4 கடைல கட�� ம-கைர45J ெச�றா�. அத,5( 0ேப$ய4 கட� எ�-� ெபய� 

உ�G. உட� நல� அ,ேறா�45 அவ� ெச:�வ�த அ�� அைடயாள�கைள4 க�G ம4க� 

ெப��0ரளா: அவைர' @� ெதாட��தன�. இேயB மைலேம� ஏA( த� ^டேராG அம��தா�. 

_த�ைடய பா`கா �ழா அ�ைம#� +கழ���த�. இேயB +E��� பா�(� ம4க� ெப��0ரளா: 

அவ$ட� வ�வைத4 க�G,"இவ�க� உ�பத,5 நா� எ�.��� அ'ப� வா�கலா�?" எ�- 

@�'@ட� ேகLடா�. தா� ெச:ய'ேபாவைத அA�0���� அவைரJ ேசா0'பத,காகேவ 

இ4ேக��ைய4 ேகLடா�. @�'C ம-ெமாFயாக,"இ��- ெதனா$ய(0,5 அ'ப� வா�.னாI� 

ஆT45 ஒ� 3- ��G� .ைட4காேத" எ�றா�. அவ�ைடய ^ட�� ஒ�வ�� ^ேமா� ேப���� 

சேகாதர�மான அ�0ேரயா,"இ�ேக 3-வ� ஒ�வ� இ�4.றா�. அவKட� ஐ�� வா,ேகா�ைம 

அ'ப�கT� இர�G H�கT� உ�ளன. ஆனா� இ(தைன ேப�45 இைவ எ'ப>' ேபா��?" 

எ�றா�. இேயB,"ம4கைள அமரJ ெச:*�க�" எ�றா�. அ'ப50 76வ�� C�தைரயா: இ��த�. 

அம��0��த ஆ�க&� எ�R4ைக ஏற45ைறய ஐயா#ர�. இேயB அ'ப�கைள எG(�4 

கட2T45 ந�A ெசI(0 அம��0��ேதா�454 ெகாG(தா�. அYவாேற H�கைள*� 

ப.��த&(தா�. அவ�கT45 ேவ�>ய மLG� .ைட(த�. அவ�க� வ#றார உ�ட@�,"ஒ�-� 

bணாகாதப>, எP3ய ��GகைளJ ேச�(� ைவ*�க�" எ�- த� ^ட$ட� XAனா�. ம4க� 

உ�ட@� ஐ�� வா,ேகா�ைம அ'ப�க&���� எP3ய ��GகைளJ ேச�(�J ^ட�க� 

ப�Kர�G Xைடக&� +ர'@னா�க�. இேயB ெச:த இ�த அ�� அைடயாள(ைத4 க�ட 

ம4க�,"உல.,5 வர���த இைறவா4.ன� உ�ைம#� இவேர" எ�றா�க�. அவ�க� வ�� 

த�ைம' @>(�4 ெகா�Gேபா: அரசரா4க'ேபா.றா�க� எ�பைத உண��� இேயB H�G� 

தKயா: மைல45J ெச�றா�.

- இ� .A`� வழ�5� ந,ெச:0.

- .A`�ேவ உம45 CகD.
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��வா�க  மறா#�க :

��cல.� b,A�'பவேர! உ�ைம ேநா4.ேய எ� க�கைள உய�(0*�ேள�.

ப0� : ஆ�டவேர எ�க� ம�றாLைட4 ேகLட�T�.

ப%யா'ற அைழ�பவரா� இைறவா,

0�Jசைபைய வFநட(�� 0�(த�ைத, ஆய�க�, 5�4க�, �றவற(தா� அைன வ�� உம� ம4க� 

H� ப$2 ெகா�T� ந�ல ேம:'ப�களாக2�, அவ�க&� ேதைவயA�� பRC$*� 3ற�த 

தைலவ�களாக2� ெசய�பட �ைண+,க ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.

இர�க� உ ளவரா� இைறவா,

உலெக�5� வா6� ம4க� அைனவ�� த�க� ேதைவக&� உ�ைமேய நா> வர2�, உம� 

இர4க(தா� அைன(� நல�கைள*� ெப,-, உம45 உக�த ம4களாக உ�மா,ற� ெபற2� வரம�ள 

ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.

வா.வ/�பவரா� இைறவா,

ேபா�J dழ�, வறL3, இ�லாைம, இயலாைம ேபா�ற காரண�களா� உண��A வாGேவா�45�, 

அ�@�ைம, அைம0#�ைம, நலE�ைம ேபா�ற ��ப�களா� வ���ேவா�45� C�வாD2 

வழ�.ட ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.
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க�ைண� கடேல இைறவா!

+ராக$'C, Cற4கR'C, ேநா#� தா4க� ேபா�ற காரண�களா� இJச7க(0���� �ல. வா6� 

ஏைழ எ&ேயா�க�, ைக�ட'பLட ெப,ேறா�க�, அனாைதக� H�G� அ�@� உற�� 

இைண�0ட2�, C� வாD2' ெபற2� அ��C$ய ேவ�Gெம�- இைறவா உ�ைம 

ம�றாG.ேறா�.

கால4கைள� கட5த எ� இைறவா!

எ� நாL>� உ�ள இைளேயா� த�க� இளைம4 கால�க&� உ� 1ய ஆ�#� �ைணைய நா> 

ஞான(ைத' ெப,-( த�க� ெசா�லாI�, ெசயலாI� .A`��� சாL3களாக( 0கழ( 

ேதைவயான அ�� வர�கைள( தர ேவ�Gெம�- இைறவா உ�ைம ம�றாG.�ேறா�.

ப�பாளேர எ� இைறவா!

நா� மLG� ப.�வதா� எ�ன ெச:ய 7>*� எ�ற எ0�மைற எ�ண�க&���� எ�ைம 

�G�(�' ப.�2 மன'பா�ைம வளர2�, உ� 0�மக� இேயBைவ'ேபா� ப.����G வா6� 

அவ$� 3ற�த ^ட�களாக எ� அயலா�ட� இைண�� வாD�0ட வர� ேவ�> உ�ைம 

ம�றாG.ேறா�.

இைறவா�8னரான இேய�ேவ, உம�: ந< =�8ேறா�.

ஐ�� அ'ப�கைள4 ெகா�G ஐயா#ர� ேப�45 உணவ&(eேர. இ�-� எ�Rலட�கா ம4கT45 

உ�ைமேய உணவாக( த�./ேர. உ�ைம' ேபா,-.ேறா�. ந,க�ைண ���0� உ�ைம 

இைறவனாக, ஆ�டவராக4 க�G ஆரா04க வரம�ள ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.
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இைறய �5தைன

''ம4க� உ�ட@� ஐ�� வா,ேகா�ைம அ'ப�க&���� எP3ய ��GகைளJ ேச�(�J ^ட�க� 

ப�Kர�G Xைடக&� +ர'@னா�க�'' (ேயாவா� 6:13)

அ'ப� பI.ய +கDJ345� ந,க�ைணைய இேயB ஏ,பG(0யத,5� இைடேய ெந��.ய 

ெதாட�C உ�ளைத*� ேயாவா� காLG.றா�. ''இேயB அ'ப�கைள எG(�4 கட2T45 ந�A 

ெசI(0 அம��0��ேதா�454 ெகாG(தா�. அYவாேற H�கைள*� ப.��த&(தா�. அவ�கT45 

ேவ�>ய மLG� .ைட(த�. அவ�க� வ#றார உ�ட@�, 'ஒ�-� bணாகாதப>, எP3ய 

��GகைளJ ேச�(� ைவ*�க�' எ�- த� ^ட$ட� XAனா�'' (ேயாவா 6:11-12) எ�- ேயாவா� 

5A'@G.றா�. இ�ேக இேயB அ'ப(ைத ''எG(தா�'' என2�, கட2T45 ''ந�AெசI(0னா�'' 

என2�, ''ப.��த&(தா�'' என2�, ம4கT45 ''ேவ�>ய மLG� இ��த�'' என2�, ''எP3ய 

��Gக� ேச�(�ைவ4க'பLடன'' என2� வ�.�ற ெசா,ெறாட�கைள நா� க�தலா�. 

இJெசா,ெறாட�க� ம(ேத*, மா,5, ]4கா ஆ.ய @ற ந,ெச:0 ��க&� இேயB ந,க�ைணைய 

ஏ,பG(0ய +கDJ3 ெதாட�பாக வ�.�ற தகவ�கைள உ�ளட4.யைவ என நா� அA.ேறா�.

உண2 உ�c�ேபா� தL>ேலா இைல#ேலா H0 ைவ4க4 Xடா� என2� உணைவ bண>4க4 

Xடா� என2� 5ழ�ைதகT45' ெப,ேறா� க,-4ெகாG'ப�. ஆனா� இ�-� பல இட�க&� பல� 

உணைவ( 1ர எA�� bண>'ப� வழ4கமா*�ள�. இேயB ஐயா#ர(0,5 ேமலான ம4கT45 

அ0சயமான �த(0� உணவ&(த@� ''ப�K� Xைட'' +ைறய அ'ப� எP3ய�. ப�Kர�G 

எ�Q� எ� ப�K� 5ல�கைள உ�ளட4.ய இ`ரேய� ம4கைள4 5A(ததா� இ�ேக எ�லா 

ம4கT45� பய�பG� வ�ண� உண2 ேசE4க'பGவைத ேயாவா� 5A'@G.றா�. எP3#��த 

அ'ப� ஏைழகT45 உணவாக மா-�. நா� உ�ேடா�, +ைறவைட�ேதா� எ�Aராம� @ற�ைடய 

ப3ைய ஆ,-வத,5 நா� அ'ப(ைதJ ேச�4க ேவ�G�. கட2� த�.�ற எ�த4 ெகாைட*� 

ம4க&� பய�பாLG45 உ$யேத ஒFய bண>4க'பGவத,5 அ�ல. இேயB த�ைமேய உணவாக( 

த�.�ற ந,க�ைண*� இ�த உலக(0� ப3ைய' ேபா4க நம45( 1�Gதலாக அைமய ேவ�G�.

மறா#�:

இைறவா, ம4க&� ப3ைய ஆ,Aட Z� வழ�5� ெகாைடகைள நா�க� bண>4காம� பய�பG(த 

அ��தா��.
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