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���ப� ���ைர

இ�/ ஆ12� ெபா��கால� 29ஆ� ஞா./. இ�த ஞா./ இைற வ5�பா&2*# வ���ள 

இைறம�கைள ந� அ�8 நாயக� �9:�;� ெபயரா  வா<(� வரேவ*�ேறா�. இ�ைறய 

ந*ெச-� பத; ேமாக(ைத� ப*9 எ=(�ைர��ற�. எசாயா ஆ�டவ>� ��8/� ஊ5யைர� ப*9 

எ=(�ைர��ற�. எசாயா;� வா�(ைதகைள� ெகா1ேட இேய@ த� Aட�கB� தவறான 

எ1ண�கைள மா*9னா�. இ(தைகய சவா  Dைற�த க=ைமயான வா<ைவ யாரா  வாழ'2F�? 

இ� சா(�யமா? எ�ற ேக�;�# ப�லாக இர1டா� வாசக� அைம����பைத கா1�ேறா�.

இேய@ த� பா=கைள� ப*9 H�/ 'ைற மா*# ந*ெச-�.  எ=(�ைர���றா�. ஆனா  அவ>� 

Aட�க� அைத தவறாக 8>��� ெகா1= அவ��# அ��  யா� இ��ப� எ�பைதேய ;வா�(� 

வ��றா�க�. ஆனா  மIமகேனா பJ;ைட ஏ*பத*# அ�/ பJ;ைட� 8>யேவ வ�ேத� 

எ�றா�. த�ைன !�ப*ற ;��8� எவ�� த�ைன� ேபா  பா=க� படேவ1=ெம�/�, 

உ�கN� ெப>யவராக இ��க ;��8�றவ�க� உ�க� ெதா1டரா- இ��க&=� எ�/ த� 

Aட�கN�# அ9O/(��றா�. பJ;ைட 8>வ� எ�ப� ம*றவ�கB� @ைமகைள� 

ப����ெகா�வ���, தா<PQகேளா= ஆ/த  ெசா வ��� தா� அட��F�ள� எ�பைத ந�# 

உண�ேவா�. இைதP ெசய ப=(�வ�  நா� எ��ெகா�N� எ���8கைள ந� ஆ1டவ>ட� 

ஒ�பைட�ேபா� . அவேர ந�ைம ந வ5�ப=(�வா�. எனேவ இவ*ைற உண�(�� இ�ைறய 

���ப� வ5பா&2  ம�றா=ேவா�.
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�த� வாசக�

த� உ.ைர� #*றS�க�ப�யாக( த�தா�: எனேவ, த� வ5மர8 க1= S= வா<வா�:

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 53:10-11

அ�நா�கB  ஆ1டவ>� ��8/� ஊ5யைர ெநா/�கO� ேநாயா  வைத�கO� ஆ1டவ� 

��Oள� ெகா1டா�: அவ� த� உ.ைர� #*றS�க�ப�யாக( த�தா�: எனேவ, த� வ5மர8 க1= 

S= வா<வா�: ஆ1டவ>� ��Oள� அவ� ைக.  Qற�8/�. அவ� த� ��ப வா<;� பயைன� 

க1= Dைறவைடவா�: ேந>யவரா�ய எ� ஊ5ய� த� அ9வா  பலைர ேந�ைமயாளரா�#வா�: 

அவ�கB� TPெசய கைள( தாேம @ம�� ெகா�வா�.

- இ� ஆ1டவ� வழ�#� அ��வா�#.

- இைறவா உம�# ந�9

ப�!ைர� பாட�

ப ல;: உ�ைமேய நா�க� ந�!.��பதா , உம� ேபர�8 எ�க�U� இ��பதாக!.

ப��ைர�பாட : �பா. 33:4-5, 18-20,22

ஆ1டவ>� வா�# ேந�ைமயான�: அவ�ைடய ெசய க� எ லா� ந�!�ைக�# உ>யைவ. அவ� 

S� ையF� ேந�ைமையF� ;��8��றா�: அவர� ேபர�பா  WOல# 

Dைற���ள�.ஆ1=கN�#� ஈடாக எ�ைம ம�ழP ெச-F�. ப ல;:

தம�# அYQ நட�ேபாைரF� த� ேபர�8�காக� கா(���ேபாைரF� ஆ1டவ� 

க1ேணா�#��றா�. அவ�க� உ.ைரP சா;Z�/ கா���றா�: அவ�கைள� பYச(��� 

வா<;���றா�. ப ல;:

நா� ஆ1டவைர ந�!.����ேறா�: அவேர நம�#( �ைணF� ேகடய'� ஆவா�. உ�ைமேய 

நா�க� ந�!.��பதா , உம� ேபர�8 எ�க�U� இ��பதாக! ப ல;:
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இர�டா� வாசக�

அ�� Dைற�த இைற அ>யைணைய( �JOட� அ[�P ெச ேவாமாக.

எ!ேரய��# எ$த�ப&ட ��'க(����� வாசக�. 4:14-16

சேகாதர� சேகாத>கேள, வான�கைள� கட�� ெச�ற இைறமகனா�ய இேய@ைவ நா� தZ�ெப�� 

தைலைம� #�வாக� ெகா1=�ளதா  நா� அ9�ைக.=வைத ;டா� ப*9�ெகா�ேவாமாக! 

ஏெனZ , ந� தைலைம� #� ந�'ைடய வ�;�ைமைய� க1= இர�க� கா&ட இயலாதவ� 

அ ல: மாறாக, எ லா வைக.�� ந�ைம�ேபாலP ேசா��க�ப&டவ�: எZI� பாவ� ெச-யாதவ�. 

எனேவ, நா� இர�க(ைத� ெபறO�,ஏ*ற ேவைள.  உதவ� \2ய அ�ைள� க1டைடயO�, 

அ��Dைற�த இைற அ>யைணைய( �JOட� அ[�P ெச ேவாமாக.

- இ� ஆ1டவ� வழ�#� அ��வா�#

- இைறவா உம�# ந�9

ந$ெச%��& �� வா'(ெதா�

அ ேல]யா, அ ேல]யா! மாZடமக� ெதா1= ஏ*பத*# அ ல, மாறாக( ெதா1= 

ஆ*/வத*#� பல�ைடய U&8�# ஈடாக( த� உ.ைர� ெகா=�பத*#� வ�தா�. அ ேல]யா

ந$ெச%� வாசக�

மா*# எ$�ய ந*ெச-�.���� வாசக� 10: 35-45

அ�கால(�  ெசபேதF;� ம�க� யா�ேகா8� ேயாவாI� அவைர அ[�P ெச�/ அவ>ட�, 

"ேபாதகேர, நா�க� ேக&பைத S� எ�கN�#P ெச-ய ேவ1=� என ;��8�ேறா�" எ�றா�க�. 

அவ� அவ�கBட�, "நா� எ�ன ெச-ய ேவ1=� எ�/ S�க� ;��8�_�க�?" எ�/ ேக&டா�. 

அவ�க� அவைர ேநா��, S� அ>யைண.  இ��#� ேபா� எ�கN� ஒ�வ� உம� வல�8ற'� 

இ�ெனா�வ� உம� இட�8ற'� அம��� ெகா�ள எ�கN�# அ�N�" எ�/ ேவ12ன�. 

இேய@ேவா அவ�கBட�, "S�க� எ�ன ேக&�_�க� என உ�கN�#( ெத>ய; ைல. நா� 
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#2�#� ��ப� �1ண(�  உ�களா  #2�க இய�மா? நா� ெப/� ��'$�ைக உஙகளா  

ெபற இய�மா?" எ�/ ேக&டா�. அவ�க� அவ>ட�, "இய��" எ�/ ெசா ல, இேய@ அவ�கைள 

ேநா��, "நா� #2�#� �1ண(�  S�க� #2�a�க�. நா� ெப/� ��'$�ைகF� S�க� 

ெப/b�க�. ஆனா  எ� வல�8ற(��� இட�8ற(��� அம��ப2 அ�Nவ� என� ெசய  

அ ல; மாறாக அd;ட�க� யா��# ஏ*பா= ெச-ய�ப&=�ளேதா அவ�கN�ேக அ�ள�ப=�" 

எ�/ \9னா�. இைத� ேக&=�ெகா12��த ப(�� ேப�� யா�ேகா8U�� ேயாவா�U�� 

ேகாப�ெகா�ள( ெதாட��ன�. இேய@ அவ�கைள வரவைழ(� அவ�கBட�, "!ற இன(தவ>ைடேய 

தைலவ�க� என� க�த�ப=�றவ�க� ம�கைள அட�� ஆN�றா�க�. அவ�கN� ெப>யவ�க� 

அவ�க� U� த�க� அ�கார(ைத� கா&=�றா�க�. ஆனா  உ�கBைடேய அ�ப2 இ��க� \டா�. 

உ�கN� ெப>யவராக இ��க ;��8�றவ� உ�க� ெதா1டரா- இ��க&=�. உ�கN� 

'த�ைமயானவராக இ��க ;��8�றவ�, அைனவ��#� பJயாளராக இ��க&=�. ஏெனZ  

மாZடமக� ெதா1= ஏ*பத*# அ ல, மாறாக( ெதா1= ஆ*/வத*#� பல�ைடய U&8�# 

ஈடாக த� உ.ைர ெகா=�பத*#� வ�தா�" எ�/ \9னா�.

- இ� �9:� வழ�#� ந*ெச-�.

- �9:�ேவ உம�# 8க<.
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)*வா+க, ம�றா/�க,:

;1[ல�  b*9��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க1கைள உய�(�F�ேள�.

ப�  : ஆ1டவேர எ�க� ம�றா&ைட� ேக&ட�N�.

ஞான(�� ஊ$றா� இைறவா,

எ� ��(த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற(தா� அைனவ��, உம� ஞான(�� ஆ;யா  

Dர�ப�ெப*/, ��Pசைப.� ம�க� அைனவைரF� ஞான(�  வ5 நட(த ேதைவயான அ�ைள 

வழ�க ேவ1=ெம�/ உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

உ� ேபர�பா� 67லைக 8ைற9�,ள எ� இைறவா!

சவா க� Dைற�த எ� இ லற வா<�ைக.  ஒ�வைர ஒ�வ� 8>�� ெகா1= உ� 

ைம�தைன�ேபால பJகைள ெச-�டO�, Q�ைவ இ�9 ெவ*9 இ ைல எ�ற இேய@;� 

ெமா5கைள மன�  ப�O ெச-�, ஆ/த  ேத=ேவா��# ேதா� ெகா=(� த��டO� அ�� வர� 

ெபா5ய ேவ12 இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�..

ப= >?யேவ வ9ேத� எ�� ெமா�9த இேய*ேவ,

இ�ைறய ந*ெச-��காக உம�# ந�9. ப ேவ/ ;த�கB  தைலைம� ெபா/�ைப வ��#� 

நா�க�, உம� வா�(ைத.�ப2ேய !ற��#( ெதா1டா*9, அத� வ5யாக எ�க� தைலைம� 

ப1ைப ெசய ப=(த எ�கN�# உம� ஞான(ைதF�. ஆ;.� ஆ*றைலF� த�த�ள 

ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

அ�B� இைறவா!

ெப�� ெதா*/ேநாயா  இ�ன��# உ�ளா� உடைமகைளF�, உறOகைளF� இழ��( த;�#� 

உலக ம�கைள� க1ேநா��ய��. அவ�க� ;ைர;  த�கB� வா<ைவ நல'டI� வள'டI� 

எ��ெகா�ள( ேதைவயான அைன(� வர�கைளF� ெபா5ய ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம 

இைறY@�ேறா�.
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ேநCைம�� நாயகனான எ� இைறவா! எ� ேவ��தைல உ$�� ேக/பவேர! எ� இைறவா!

T��ைழ�க�ப&ேடா�, ைக;ட�ப&ேடா�, ைக�ெப1க�, 8ல�ெபய��� வா<ேவா�, அநாைதக� 

ஆ�ேயா��காக உ�ைம ம�றா=�ேறா�. இவ�கB� வா<�ைக.  வச�த� மல���டO�, உட  

நல(���, ெபா�� வள(��� ஏ*ற� ெப*/ வாழ அ�� 8>ய ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

அ�>( த9ைதேய இைறவா!

உம� அ�ைபF�, இர�க(ைதF� ெப*/ ம�$� எ� இைளஞ�க� உம� வா�(ைத�# ம&=ேம 

எ�/� பJ�� உம� சா&Qகளா- வாழ அவ�கN�# அ�� த�� அவ�கைள ஆA�வ�(� 

வ5�ப=(�ய�ள ேவ1=ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா=��ேறா�.

உம�காக� கா(���ேபாC�& அைம� அD�&� இைறவா!

உ� ��அைவ இ�/ ச���#� சவா கைளF�, ெகா=ைமகைளF�, அத*# ஏ*ப=� 

அவெபய�கB����� கா(த�N�. ெபா/ைமF�, அைம�F� இ/�.  ெவ*9� ெப/� எ�ற 

�டமான ந�!�ைகைய எ�க� உ�ள�கB  Dைலெபற, உம� ஞான(ைதF� ஆAைரF� தர ேவ12 

இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�..

��பEகைள F�&பவரா� இைறவா,

உலெக�#� S��காகO�, அைம��காகO� ஏ�#� உம� ம�கB� ��ப�கைள S��, அவ�க� 

;��8� S�F�, அைம�F� Dைற�த உலைக உ�வா��ட ேவ1=ெம�/ உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.
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இ�ைறய +9தைன

1ேப�� 1: 18 – 25 e-ைமயான உ�ள�

ஓ� ஆ�மா;� U&8 எ�ப� ;ைலம��க '2யாத�. அதைன இ�த உலக(�� ெவ�B, த�க(ைத� 

ெகா1= U&க '2யா�. இ�த உலக� '$வைதF� ெகா=(தா�� ஒ�வ�, அதைன ைவ(� 

த�Iைடய ஆ�மாைவேயா, அ ல� அ=(தவ�ைடய ஆ�மாைவேயா U&க '2யா�. ஏென�றா , 

ஆ�மா அ5; லாத�. '2; லாத�. அ5ய�\2ய ெச வ(ைத� ெகா1=, நா� அ5; லாத 

ஆ�மாைவ U&க '2யா�. Hதாைதய>டg��� வ5வ5யா- வ�த bணான நட(ைத.Z�/ 

உ�கைள ;=;�க� ெகா=�க�ப&ட ;ைல எ�/, ேப�� #9�!=வ� அவ�கள� நட(ைத சா��த 

ெபா�B  அ ல. மாறாக, பைழய ஏ*பா&= Dக<OகB���� ெகா=��றா�.

ேமாேச அவ�கN�# கடOB� ச&ட�கைள� ெகா=(தா�. அ�த ச&ட�கைள அவ�க� ;ள�க�க� 

ெகா=(�, த�கN�# ஏ*8ைடயதா��, அதIைடய உ1ைமயான க�(ைத மற�கPெச-�, த�கN�# 

ஏ*8ைடயதா��� ெகா1டா�க�. கடON�# ;ேராதமான கா>ய�கைளP ெச-தா�க�. அ�தா� 

இ�# பாவமாக #9�!ட�ப=�ற�. ஆனா , அ�த பாவ(ைத இேய@ e-ைமயான உ�ள(�னா  

அ5(ெதா5(� நம�# 8� வா<O த�����றா�. அ�த e-ைமயான வா<;*# பல உதாரண�கைள 

நா� இேய@;� வா<�ைக.  பா��கலா�. #9�பாக, Q�ைவ.  உ.�;=�ற த�ண(���, 

த�ைன இ�த Dைல�# ஆளா��யவ�கைள மனதார ம�Z��றா�. இ� இேய@;� e-ைமயான 

உ�ள(�*# எ=(��கா&டாக இ���ற�.

அ(தைகய e-ைமயான உ�ள� நமதாக ேவ1=�. அ(தைகய e-ைமயான உ�ள(ேதா= நா� 

ம*றவ�கN�# அ�8 கா&ட ேவ1=�. அவ�கைள அரவைண(�� பா�கா�க ேவ1=�. அவ�க� 

அைனவ�� �9:�;� அ�ைப உண��� ெகா�ள நா� வ5கா&2களா- அைமய ேவ1=�. அ�த 

உ�னதமான பJைய நா� அைனவ�� Qற�பாக ெச-ேவா�.

ம�றா/�:

இைறவா, அ5��ேபா#� ெச வ(ைத ந�! வாழாம  உ� '�Zைல.  ெச வ� 

ெகா1டவ�களாக மா9ட எ�கN�# அ��தா��.
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