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(இ�ைறய வாசக�க�:

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக�: 2:12,17-20,

ப��ைர�பாட : �பா. 54:1-4,6,

��"#த% யா&ேகா' எ)�ய ��*க"����� வாசக�: 3:16-4:3,

மா+, எ)�ய ந+ெச/�0���� வாசக�: 9:30-37 )

��ப� ���ைர

இேதா! கட2� என&," �ைணவரா/ இ�&4�றா%: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ 

உ�ேளா�ட� இ�&4�றா%: த�னா%வ"ேதா9 உம&,� ப� ெச�"�ேவ�: ஆ:டவேர, உம� 

ெபய�&, ந�< ெச�"�ேவ�:

அ�'>&க சேகாதர சேகாத?கேள! தம� ���ெபய?� வ லைமயா  ந�ைம& கா�பா+@� 

A:ணக" த�ைத0� ���ெபயரா  ந வா5"�&க� B< இ" ���ப�& ெகா:டாCட"�+, 

உ�கைள அ�ேபா9 வரேவ+4�ேறா�. இ�@ ெபா�&கால� இ�ப"� ஐ�தா� ஞா0@. இேதா! 

கட2� என&," �ைணவரா/ இ�&4�றா%: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ உ�ேளா�ட� 

இ�&4�றா%: த�னா%வ"ேதா9 உம&,� ப� ெச�"�ேவ�: ஆ:டவேர, உம� ெபய�&, ந�< 

ெச�"�ேவ�: இ�ேவ ந�@.' எ�F� இைறவா%ைதக� இ�@ எம� இதய"����� எ)வதாக 

மாறC9�. ஒ�வ% *த வராக இ�&க A��Hனா  அவ% அைனவ?�� கைடIயானவராக2� 

அைனவ�&,� ெதா:டராக2� இ�&கC9�. எ�F� இைறவா%"ைத எம� இய&க ஆ+ற  

ச&�யாக மாறC9�.இைவகைள ந� இதய"�  இ�"� இ"���ப�0  வர�ேகC9J ெசH�ேபா�.
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�த! வாசக�

இKவான சா2&, அவ%கைள" L%�H9ேவா�.

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக�: 2:12,17-20

ெபா லாதவ%க� த�கM&,� ெசா �& ெகா�வதாவ�:"O� மா�கைள" தா&க� 

ப��40��ேபா�; ஏென�  அவ%க� நம&," ெதா ைலயா/ இ�&4றா%க�; ந� ெசய கைள 

எ�%&4றா%க�; ��JசCட"�+, எ�ரான பாவ�கM&காக ந�ைம& க:R&4றா%க�. ந+ப0+Iைய 

S<ய ,+ற�கைள ந�S� Tம"�4றா%க�. அவ%கMைடய ெசா+க� உ:ைமயா என& க:ட<ேவா�: 

*RA  அவ%கM&, எ�ன Uக)� என ஆ/�த<ேவா�. O�மா�க� கட2V� ம&க� எ�றா , 

அவ% அவ%கM&, உதA ெச/வா%: பைகவ?ட>��� அவ%கைள A9A�பா%. அவ%கள� 

க�Aைன& க:9ெகா�ள2�, ெபா@ைமைய ஆ/�த<ய2�, வைசெமாK B<W� ��'@"�W� 

அவ%கைளJ ேசா�"த<ேவா�. இKவான சா2&, அவ%கைள" L%�H9ேவா�: ஏென�  த�க� 

வா/ெமாK�பR அவ%க� பா�கா�'� ெப@வா%க�.

- இ� ஆ:டவ% வழ�,� அ��வா&,.

- இைறவா உம&, ந�<
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ப�#ைர� பாட!

ப லA: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ உ�ேளா�ட� இ�&4�றா%.

ப��ைர�பாட : �பா. 54:1-4,6

கட2ேள, உம� ெபய?� வ லைமயா  எ�ைன& கா�பா+@�; உம� ஆ+ற�னா  என� 

ேந%ைமைய UைலநாC9�. கட2ேள, எ� A:ண�ப"ைத& ேகCட�M�; எ� வா0� ெசா+கM&,J 

ெசAெகா9"த�M�. ப லA

ஏென� , ெச�&,+ேறா% என&, எ�ரா/ எ)���ளன%; ெகாRயவ% எ� உ0ைர� ப<&க� 

பா%&4�றன%; அவ%க� கட2ைள அறேவ Uைன�ப� ைல. ப லA

இேதா! கட2� என&," �ைணவரா/ இ�&4�றா%: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ 

உ�ேளா�ட� இ�&4�றா%: த�னா%வ"ேதா9 உம&,� ப� ெச�"�ேவ�: ஆ:டவேர, உம� 

ெபய�&, ந�< ெச�"�ேவ�: இ�ேவ ந�@. ப லA
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இர�டா� வாசக�

அைம� ஏ+ப9"�ேவா% Aைத"த அைம� எ�F� Aைத0���� O�ெய�F� க� Aைள4ற�.

��"#த% யா&ேகா' எ)�ய ��*க"����� வாசக�: 3:16-4:3

சேகாதர,சேகாத?கேள, ெபாறாைமW� கCI மன�பா�ைமW� உ�ள இட"�  ,ழ�ப*� எ லா& 

ெகா9Yெசய கM� நட&,�. A:Z���� வ�� ஞான"�� தைலயாய ப:' அத� 

#/ைமயா,�. ேம�� அ� அைம�ைய நா9�: ெபா@ைம ெகா�M�: இண�4� ேபா,� 

த�ைமWைடய�: இர&க*� ந+ெசய கM� Uைற�த�: ந9Uைல தவறாத�: ெவVேவடம+ற�. 

அைம� ஏ+ப9"�ேவா% Aைத"த அைம� எ�F� Aைத0���� O�ெய�F� க� Aைள4ற�. 

உ�கVைடேய ச:ைட சJசர2க� ஏ+பட& காரணெம�ன? உ�கM&,�ேள 

ேபாராR&ெகா:R�&,� I+<�ப நாCட�க� அ லவா? O�க� ஆைச�ப9வ� 4ைட&காததா  

ெகாைல ெச/4\%க�: ேபாராைச ெகா�4\%க�: அைத� ெபற *Rயாததா  ச:ைட சJசர2 

உ:டா&,4\%க�. அைத O�க� ஏ� ெபற*Rவ� ைல. O�க� கட2Vட� ேகCப� ைல. O�க� 

ேகCடா�� ஏ� அைடவ� ைல? ஏென�  O�க� Lய எ:ண"ேதா9 ேகC4\%க�: I+<�ப 

நாCட�கைள Uைறேவ+றேவ ேகC4\%க�.

- இ� ஆ:டவ% வழ�,� அ��வா&,

- இைறவா உம&, ந�<
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ந&ெச'�	( �� வா)�ெதா�

அ ேல]யா, அ ேல]யா! ந� ஆ:டவ% இேயT 4<^�A� மாCIைய O�க� 

அைடW�ெபா�Cேட, நா�க� அ<A"த ந+ெச/�0� வKயாக அவ% உ�கைள அைழ"தா%. 

அ ேல]யா

ந&ெச'� வாசக�

மா+, எ)�ய ந+ெச/�0���� வாசக�: 9:30-37

அ&கால"�  இேயT2� அவ�ைடய _ட%கM� அ�4��� 'ற�பC9& க�ேலயா வKயாகJ 

ெச�றா%க�. அ� யா�&,� ெத?ய&Bடா� எ�@ இேயT A��Hனா%. ஏென� , "மா�டமக� 

ம&கV� ைக0  ஒ�'A&க�படA�&4றா%; அவ%க� அவைர& ெகாைல ெச/வா%க�. 

ெகா ல�பCட `�@ நா�கM&,� H� அவ% உ0%"ெத)வா%" எ�@ அவ% த� _ட�&,& 

க+H"�& ெகா:R��தா%. அவ% ெசா�ன� அவ%கM&, Aள�கA ைல. அவ?ட� Aள&க� 

ேகCக2� அவ%க� அYIனா%க�. அவ%க� க�ப%நா,*&, வ�தா%க�. அவ%க� aCR  இ��த 

ெபா)� இேயT, "வK0  O�க� எைத�ப+< வாதாR& ெகா:R��L%க�?" எ�@ அவ%கVட� 

ேகCடா%. அவ%க� ேபசா���தா%க�. ஏென�  த�கM� ெப?யவ% யா% எ�பைத�ப+< வK0  

ஒ�வேரா9 ஒ�வ% வாதாR& ெகா:9 வ�தா%க�. அ�ெபா)� அவ% அம%��, ப���வைரW� 

B�HC9, அவ%கVட�, "ஒ�வ% *த வராக இ�&க A��Hனா  அவ% அைனவ?�� 

கைடIயானவராக2� அைனவ�&,� ெதா:டராக2� இ�&கC9�" எ�றா%. Hற, அவ% ஒ� I@ 

H�ைளைய எ9"�, அவ%க� ந9ேவ U@"�, அைத அரவைண"�& ெகா:9, "இ"தைகய 

I@H�ைளகM� ஒ�ைற எ� ெபயரா  ஏ+@& ெகா�பவ% எவ�� எ�ைனேய ஏ+@&ெகா�4றா%. 

எ�ைன ஏ+@& ெகா�பவ% எ�ைனமC9� அ ல, எ�ைன அF�Hனவைரேய ஏ+@& ெகா�4றா%" 

எ�றா%.

- இ� 4<^� வழ�,� ந+ெச/�.

- 4<^�ேவ உம&, 'க5.
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*+வா,க- ம�றா0�க-:

A:bல4  a+<��பவேர! உ�ைம ேநா&4ேய எ� க:கைள உய%"�W�ேள�.

ப�  : ஆ:டவேர எ�க� ம�றாCைட& ேகCட�M�.

ஆ,க- வழ3(� ஆ&ற�� ஊ&ேற இைறவா!

எ� ��"த�ைத, ஆய%க�, அ�CபZயாள%க�, அ�Cசேகாத?க�, இைறம&களா4ய நா�க� 

பZAைட� ெப@வைதAட� பZ� '?வேத ேம  எ�பதைன உண%�� த�னலம+றவ%களா/ உ� 

ம&கM&கா/ உைழ"�ட , கட2V� H�ைளகளாக வாழ வர�கைள" தர ேவ:9ெம�@ இைறவா 

உ�ைம ம�றா94ேறா�.

இைறமகனா���� உ�ைமேய தா)��	 ெகா�ட இேய+ேவ, உ�ைம� ேபா&�;ேறா�.

எ�க� ம"�0  உ�ள “யா% ெப?யவ%?” எ�F� ேபாCR மனUைலைய அக+<, நா�க� 

ஒ�வ�&ெகா�வ% பZ ெச/ய2�, Hற?� தைலைமைய ஏ+@ ெசய பட2� ந ல மனைத 

எ�கM&," த�த�ள ேவ:9ெம�@ உ�ைம ம�றா94ேறா�.

எ� வா)>	( ஆதரவா?-ள த�ைதேய!

ப ேவ@ Uக52க� `லமாக O% எம&, எ�ெபா)�� ஆதரவா0�&4�\% எ�F� மாெப�� 

உ:ைமைய நா�க� உண%�� உம&, ந�< ெசா �4�ேறா�. நா�க� ஒeெவா�வ�� எ�க� 

*�மா�?ைகயான வா5வா  அைம�ைய ஏ+ப9"�ேவாராக2�,இர&க*�, ந+ெசய கM� 

ெகா:டவ%களாக2� வா5வத+, ேவ:Rய அ�ைள அV"�& கா"�ட ேவ:9ெம�@ இைறவா 

உ�ைம ம�றா94�ேறா�.
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அ!லனவ&ைற அ��� ந!லனB ெச'?� இைறவா!

ேந%ைமயானவா52 வாழ2�, ஆணவேபா&ைக AC9 AC9& ,ழ�ைத உ�ள� ெகா:டவரா/ 

வாழ2�, அதனா  ஏ+ப9� த+கா�கமான ேதா Aைய ெவ�@ Uர��ரமான ெவ+<� ெப+<ட 

உைழ�ைபW�, உ@�ையW� தரேவ:R இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�..

��ேன&ற� பாைத�! வ�நட��� Cெவா இைறவா!

ேபராைசW� ெபாறாைமWேம ச:ைடJ சJசர2&க& காரண� எ�பைத உண%�� எ� நாC9" 

தைலவ%க� Lயச&�கV� ெவVபாடான ேபராைசையW�, ெபாறாைமையW� *+<�� அவ%க� 

உ�ள"����� O&4 எ� ம&க� நல� வாழ, அவ%க� உைழ"�ட ேவ:R வர�கைள வழ�4ட 

இைறவா உ�>ட� ம�றா94ேறா�..

வா)ைவ ெவ&Dயா	(� *�ணக� த�ைதேய!

ம�த�ைடய வKேயா Tயநல"�� வK. ஆனா  கட2V� வKேயா ெபா@ைம0� வK, தா5JI0� 

வK எ�பைத அ<�� அ9"தவ� வா5�தா  தாF� வாழ *RW� எ�ற ந ெல:ண"ைத எ� 

இைளேயா?� உ�ள"�  ப�2J ெச/�ட ேவ:9ெம�@ இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�.

உம	காக	 கா���ேபாF	( அைம� அG	(� இைறவா!

உ� ��அைவ இ�@ ச��&,� சவா கைளW�, ெகா9ைமகைளW�, அத+, ஏ+ப9� 

அவெபய%கV����� கா"த�M�. ெபா@ைமW�, அைம�W� இ@�0  ெவ+<� ெப@� எ�ற 

�டமான ந�H&ைகைய எ�க� உ�ள�கV  Uைலெபற, உம� ஞான"ைதW� ஆ_ைரW� தர ேவ:R 

இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�..

��ப3கைள H	(பவரா� இைறவா,

உலெக�,� O�&காக2�, அைம�&காக2� ஏ�,� உம� ம&கV� ��ப�கைள O&4, அவ%க� 

A��'� O�W�, அைம�W� Uைற�த உலைக உ�வா&4ட ேவ:9ெம�@ உ�ைம 

ம�றா94ேறா�.
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இ�ைறய ,�தைன

எைத� ப+< வாதாR&ெகா:R��L%க� ?

,9�ப�கV , ,)&கV , பZ"தள�கV , ஏ� எ�ெக லா� ம�த%க� ஒ�@ B94றா%கேளா, 

அ�ெக லா� உைரயாட க� நைடெப@4�றன. அவ+<  Iல *ைறக� வாதாCட*�, 

ெசா+ேபா�� Uக)4�றன. இ� இய 'தா�. ஆனா , இ�த வாதா9த��, ெசா+ேபா%கM� எைத 

ைமய� ெகா:R�&4�றன எ�ப�தா� அ�த& ,)ம�கV�, ,9�ப�கV�, BCட�கV� 

தராதர"ைத எ9"�&காC94�றன. வ�"த`C9� வைக0 , இேயTA� _ட%க� வாதாR&ெகா:9 

வ�த� த�கM&,� யா% ெப?யவ%? எ�ப� ப+<. அவ%கV� தா5வான மனUைலைய ெவ�Vைட 

மைலயாக& காCRA94ற� இ�த Uக52. இேயT அவ%கV� தவைறJ TCR&காC94றா%, 

��"�4றா%. உ:ைம0ேல ெப?யவ% யா% எ�ப� ப+<ய '�ய Aள&க"ைத அV&4�றா%.

நம� உைரயாட கைளJ ச+ேற ஆ/2 ெச/ேவாமா? நா� உண2 உ:b� ேநர�கV , 

ெபா)�ேபா&காக� ேபI&ெகா:R�&,� ேவைளகV  எைத� ப+< வாதா94ேறா� எ�பைத� 

ப+<" த�Fண%2 ெகா�ள2�, வாதாC9 ைமய� ெபா��கைள மா+< அைம&க2� இ�ைறய 

ந+ெச/� வாசக� அைழ�' A9&4ற�. இ�ேமலாவ�, த� நப%கV� Uைற,,ைறக� ப+<ேயா, 

பதA, ெப�ைமக� ப+<ேயா வாதா9வைத" தA%�ேபா�. வாதா9த  பல ேவைளகV  உற2 

*<2&ேக இC9Jெச 4ற� எ�பைதW� மன�  ெகா�ேவா�. ேதைவ0��தா , ம�த மா:ைப, 

உ?ைமகைள உய%"�� HR&,� வைக0  ந� ெசா+ேபா%க� அைமயC9�. இ லாACடா , 

அைம� கா�பேத நல�.

ம�றா0�:

தா5JI0� நாயகேன இேயTேவ, யா% ெப?யவ% எ�@ வாதாR&ெகா:9 வ�த _ட%கM&, 

உ:ைமைய உண%"�யத+காக உ�ைம� ேபா+@4ேறா�. எ�க� உைரயாட கV  எ�க� 

ெப�ைமைய, உய%ைவ" ேதடாம , Hற�&," ெதா:டா+@� மனUைலைய எ�கM&," த�த�M�. 

உம&ேக 'க5, உம&ேக ந�<, உம&ேக மாCI, ஆெம�.
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