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���ப� ���ைர

இ�த ஞா*, இைறவ-"பா�.&� வ���ள இைறம�கைள� 012�3� ெபயரா4 

வா5$�0ேறா�. ஆ8.� ெபா��கால� 31 ஆ� வார ஞா*, வ-பா�.4 ப�ேக&,� 

ெகா8.���� நா� அைனவ�� இைற அ��&� #&1<� உ>யவ?க�. அதனா4தா� 

பைட���ேபாேத த@"ப�ட Aற"B� ெசய4பாடாக ம@த உ�வா�க� அைம����த�. �ற 

பைட"B�கைள 3ட மாCட" பைட"��D� இைறவ� ெகா8.��த உய>ய அ�B�� இ�த ஒ� 

எF$��கா�ேட ேபா�மான�. இ�த மாCட� # ைமG� HைறI� ெகா8டதா*��க இைறவ� 

ெச)����� ெசய4பாFக�, பைட"B # வ��, அத� Aற"Bக� அைன$�ேம இ�த 

மாCட$�&காக$தா� எ�1��0றைத நா� உணர #.0ற�.

இ$தைகய உய>ய ேநா�க�கKட� பLயா&றேல, வா5தேல இைற அ�ைப உண?�� வா5தலா��. 

இைறய�B உ�ளவ?களாக வாழI�, இைறவ� அ�Bெச)G� அைனவைரG� நா� அ�Bெச)� 

வாழI� உ,�ேய&றவ?களா) ந�ைமேய இ�த மா8BN�க ப�*4 ஆ8டவ���� 

காL�ைகயா��ேவா�. எனேவ இ�ைறய வாசக�கைள� கவன#ட� ேக�F இைறவைன அ�B� 

ெச)யI�, த�ைனேய அ�B� ெச)யI�, �றைரG� அ�B� ெச)யI� இ�ைறய ��"ப� 

வ-பா�.4 Aற"பாக ம�றாFேவா�.
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�த� வாசக

உ� கடIளா0ய ஆ8டவ>ட� அ�BO?வாயாக.

இைண�ச�ட ������ வாசக� 6: 2-6

ேமாேச ம�கைள ேநா�0� O1ய�: P�கK� உ�க� ��ைளகK�, ��ைளகQ� ��ைளகK�, 

உ�க� கடIளா0ய ஆ8டவ��� அRA நா� உ�கK��� க�டைள*�ட எ4லா Hயம�கைளG� 

க�டைளகைளG� உ�க� வா5நாெள4லா� கைட"�."S?களாக! இதனா4, P�க� ெநFநா� 

வா5U?க�. இ2ரேயேல, அவ&1&�� ெச3ெகாF! அவ&ைற� ெசய4பF$த #ைன��F! அதனா4, 

உ� Vதாைதய>� கடIளா0ய ஆ8டவ? உன�� வா�கQ$தப., பா<� ேதC� Hைற�� வ-G� 

நா�.4 P நல� பல ெப&, ேம�ேம<� ெப��வா). இ2ரேயேல, ெச3ெகாF! ந� கடIளா0ய 

ஆ8டவ? ஒ�வேர ஆ8டவ?. உ� #  இதய$ேதாF�, உ� #  உ�ள$ேதாF�, உ� #  

ஆ&றேலாF� உ� கடIளா0ய ஆ8டவ>ட� அ�BO?வாயாக! இ�, நா� உன��� க�டைள*F� 

இWவா?$ைதக� உ� உ�ள$�4 இ��க�F�.

- இ� ஆ8டவ? வழ��� அ��வா��.

- இைறவா உம�� ந�1

ப��ைர� பாட�

எ� ஆ&றலா0ய ஆ8டவேர! உ�Nட� நா� அ�BO?0�ேற�.

�பா 18: 1-2, 2-3. 46,50

எ� ஆ&றலா0ய ஆ8டவேர! உ�Nட� நா� அ�BO?0�ேற�. ஆ8டவ? எ� க&பாைற; எ� 

ேகா�ைட; எ� D�ப?. ப4ல3

எ� இைறவ�; நா� Bக�ட� ேதF� மைல அவேர; எ� ேகடய�, என�� D�பQ��� வ4லைம, 

எ� அர8, 3 ேபா&ற&�>ய ஆ8டவைர ேநா�0 நா� ம�றா.ேன�; எ� எ�>கQடN��� நா� 

D�க"ப�ேட�. ப4ல3

ஆ8டவ? உ8ைமயாகேவ வா50�றா?! எ� க&பாைறயா� அவ? ேபா&ற"ெப,வாராக! எ� 

D�பரா� கடI� மா�AG,வாராக! தா� ஏ&பF$�ய அரச��� மாெப�� ெவ&1ைய அQ"பவ? 

அவ?; தா� ��"ெபா-I ெச)த தாU���� அவ?த� மர�ன���� எ�ெற�,� ேபர�B 

கா�Fபவ�� அவேர. ப4ல3
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இர�டா வாசக

இவேரா, எ�ெற�,� Hைல$��"பதா4, மாறாத ��$�வ" பLைய" ெப&,�ளா?.

எ�ேரய��� எ த"ப�ட ��#க$����� வாசக� 7: 23-28

சேகாதர? சேகாத>கேள, ேல3ய? �ல$ைத� சா?�த ���க� சாI�� ஆளானவ?களா) இ��ததா4 த� 

பL*4 Hைல$���க #.ய34ைல. ேவ, பல? ெதாட?�� ���களா*ன?. இவேரா, எ�ெற�,� 

Hைல$��"பதா4, மாறாத ��$�வ" பLைய" ெப&,�ளா?. ஆத��, த� வ-யாக� கடIQட� 

வ�பவைர அவ? #&,� D�க வ4லவரா) இ��0றா?; அவ?கK�காக" ப>�� ேபZவத&ெகன 

எ�,ேம உ*? வா50றா?. இ$தைகய தைலைம� ��ேவ நம�� ஏ&றவரா0றா?. இவ? [யவ?, 

கபட&றவ?, மாச&றவ?, பா3கQடN��� �>$ெதF�க"ப�F, வான�கK�� ேமலாக 

உய?$த"ப�டவ?. ஏைனய தைலைம� ���க� ெச)வ�ேபால, #த�4 த�#ைடய 

பாவ�கK�காகI�, ��ன? ம�கKைடய பாவ�கK�காகI� இவ? நா�ேதா,� ப� ெச<$த$ 

ேதைவ*4ைல. ஏென@4 த�ைம$தாேம ப�யாக� ெச<$� இைத ஒேர ஒ� #ைற��� ெச)� 

#.$தா?. ���ச�ட"ப. வ<வ&ற ம@த?க� ���களாக ஏ&பF$த" பF0றா?க�. ஆனா4 

அ$���ச�ட$�&�" ��ன?, ஆைண*�F� Oற"ப�ட வா�0� Vல� எ�ெற�,� 

HைறI�ளவரான மகேன ��வாக ஏ&பF$த"பF0றா?.

- இ� ஆ8டவ? வழ��� அ��வா��

- இைறவா உம�� ந�1
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ந!ெச"�
# �� வா$%ெதா�

அ4ேல\யா, அ4ேல\யா! எ�D� அ�B ெகா8F�ளவ? நா� ெசா4வைத� கைட"�."பா?. எ� 

த�ைதG� அவ?D� அ�B ெகா�வா?. நா�க� அவ>ட� வ�� அவ�ட� �.ெகா�ேவா�, எ�0றா? 

ஆ8டவ? அ4ேல\யா

ந!ெச"� வாசக

மா&� எ �ய ந&ெச)�*���� வாசக� 12: 28b-34

அ�கால$�4 மைற�4 அ1ஞ�� ஒ�வ?, இேயZ ச�ேசய?கK�� ந�� ப�4 

O1�ெகா8.��தைத� க8F அவைர அ]0 வ��, ``அைன$�<� #த�ைமயான க�டைள எ�?'' 

எ�, ேக�டா?. அத&� இேயZ, `` `இ2ரேயேல ேக�. ந� ஆ8டவரா0ய கடI� ஒ�வேர ஆ8டவ?. 

உ� #  இதய$ேதாF� #  உ�ள$ேதாF� #  மன$ேதாF� #  ஆ&றேலாF� உ� 

ஆ8டவரா0ய கடIQட� அ�BO?வாயாக' எ�ப� #த�ைமயான க�டைள. `உ�D� P 

அ�BO?வ�ேபா4 உன�� அF$��"பவ?D�� அ�BO?வாயாக' எ�ப� இர8டாவ� க�டைள. 

இவ&ைற3ட ேமலான க�டைள ேவ, எ�I� இ4ைல'' எ�றா?. அத&� மைற�4 அ1ஞ? 

அவ>ட�, ``ந�, ேபாதகேர, `கடI� ஒ�வேர; அவைர$ த3ர ேவ, ஒ� கடI� இ4ைல' எ�, P? 

O1ய� உ8ைமேய. அவ>ட� #  இதய$ேதாF� #  அ1ேவாF� #  ஆ&றேலாF� அ�B 

ெச<$�வ��, த�@ட� அ�B ெகா�வ�ேபா4 அF$��"பவ>ட#� அ�B ெச<$�வ�� 

எ>ப�கைளG� ேவ, ப�கைளG�3ட ேமலான�'' எ�, O1னா?. அவ? அ1I$�றேனாF 

ப�லQ$தைத� க8ட இேயZ அவ>ட�, ``P? இைறயா�A*@�, ெதாைல*4 இ4ைல'' எ�றா?. 

அத��� எவ�� அவ>ட� எைதG� ேக�க$ �Lய34ைல.

- இ� 012� வழ��� ந&ெச)�.

- 012�ேவ உம�� Bக5.
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&'வா(க) ம�றா,�க):

38]ல04 U&1�"பவேர! உ�ைம ேநா�0ேய எ� க8கைள உய?$�G�ேள�.

ப�4 : ஆ8டவேர எ�க� ம�றா�ைட� ேக�ட�K�.

அைன%ைத0 பைட%தா1 எ இைறவா!

எ� ��அைவ*� ��$த�ைத, ஆய?க�, இ�பா4 �ற3ய?க�, ெபா�Hைல*ன? ��அைவேயாF 

மைற"பLய� Aற"Bட� ெச)ய ேதைவயான ஞான$ைதG�, 3ேவக$ைதG� ெப&1டI�, 

Zயநல�கைள ேநா�காம4, இேயZைவ" ��ப&றI�, ம&றவ?கK�� ேசைவ B>யI� வர�கைள தர 

ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம ம�றாF0ேறா�.

ஞான%�� ஊ!ேற இைறவா, உைம வா$%�� ேபா!9:ேறா.

அைன$�&�� ேமலாக உ�ைம அ�B ெச)வ��, எ�க� அயலாைர அ�B ெச)வ�ேம Aற�த ெசப�, 

வ-பாF எ�C� ஞான$ைத, அ1I$ �றைன எ�கK��$ தா��. உ�ைம எ�க� #  

இதய$ேதாF�, #  ஆ&றேலாF�, #  அ1ேவாF� அ�B ெச)ய இைறவா உ�ைம 

ம�றாF0ேறா�.

எ<க) ந=
ைகயான எ இைறவா!

உம� அ�ைபG�, இர�க$ைதG�, க�ைணையG� அCப3�க எ�கK�� உத3B>G�. எ�க� 

ந���ைகைய ஆழ"பF$��; நா�க� B>0�ற A�னR A1ய ெசய4கQ<�, ேப�A<� உ�ைம" 

பைறசா&றI� எம�� உதI�. Aற"பாக வா53� இ�� `5���ள இட�கQ4 உம� ஒQைய$ 

தா��பவ?களாக எ�ைம மா&1ட இைறவா உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

அ�=� இைறவா!

ெப�� ெதா&,ேநாயா4 இ�ன<�� உ�ளா0 உடைமகைளG�, உறIகைளG� இழ��$ த3��� 

உலக ம�கைள� க8ேநா�0ய��. அவ?க� 3ைர34 த�கQ� வா5ைவ நல#டC� வள#டC� 

எ�?ெகா�ள$ ேதைவயான அைன$� வர�கைளG� ெபா-ய ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம 

இைறRZ0ேறா�.
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எம
# இர<# தா?�� மகேன, எ இைறவா!

ெதா&,ேநா*� தா�க$����� # ைமயாக 3Fதைல" ெபறI�, வ��கால$�4 எ� ச�த�ன? 

ந&Zக#�, மனபல#�, ெபா�ளாதார வள?�AG� ெப&, இWIல04 உம� ெச)Uர?களா) 

பLெச)�ட அவ?கK�� ஞான$ைதG�, �டமான ந���ைகG� தர ேவ8Fெம�, இைறவா 

உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

அ�@% தAைதேய இைறவா!

உம� அ�ைபG�, இர�க$ைதG� ெப&, ம0 � எ� இைளஞ?க� உம� வா?$ைத�� ம�Fேம 

எ�,� பL�� உம� சா�Aகளா) வாழ அவ?கK�� அ�� த�� அவ?கைள ஆa?வ�$� 

வ-"பF$�ய�ள ேவ8Fெம�, இைறவா உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

எ<க) ந�லாயேன!

மைற$[� பL�காக தாராளமாக ப�கQ"B� ெச)G� அைனவ��காகI� ம�றாF0ேறா�. 

ஆேரா�0ய$ைதG� அ�B, அைம�, ம05�A Hைற�த ந4வா5ைவG� அவ?க� 

அCப3���ெபா��F அவ?கைள ேம� ேம<� ஆA?வ��க உ�Nட� ம�றாF0ேறா�. ேம<� 

எ4லா3தமான அட�க#ைறக�, bைமக� ம&,� ��ப�கQ���� பா�கா$�டI� இைறவா, 

உ�ைம ம�றாF0�ேறா�.

	�ப<கைள C
#பவரா இைறவா,

உலெக��� P��காகI�, அைம��காகI� ஏ��� உம� ம�கQ� ��ப�கைள P�0, அவ?க� 

3��B� P�G�, அைம�G� Hைற�த உலைக உ�வா�0ட ேவ8Fெம�, உ�ைம 

ம�றாF0ேறா�.
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இ�ைறய (Aதைன

"அைன$�<� #த�ைமயான க�டைள எ�?"

#த�ைமயான க�டைள எ�? அ�B ெச)வ�. ச>. இர8டாவ� இட$�4 உ�ள க�டைள எ�? அ�B 

ெச)வ�.அ�I� ச>. V�றாவ� இட$�4 உ�ள க�டைள எ�? அ�B ெச)வ�. எ4லா 

க�டைளகK��� Vல�, ஆதார�, அ."பைட அ�Bதா�.எனேவதா� எ4லா க�டைளகைளG� 

Z��0 இர8F க�டைளயா�0னா?. அைதG� இேயZ Z��0 "ஒ�வ? ம&றவ>ட� அ�B 

ெச<$��க�"(ேயாவா 13:34) எ�C� B�ய க�டைளைய; ெகாF$தா?. ஆகேவ ச�ட�க�, 

க�டைளக� எ4லா� யா���? #தலாவ�, இர8டாவ� எ�, தர� �>"ப� யா���? அ�B வ&1 

வர8Fேபான ச#தாய$�&� க�டைளகK� ச�ட�கK� அவAய�. காவ4�ைறG� P�ம�ற#� 

க�டாய$ ேதைவயா03F0ற�. தாG� தக"பC� ��ைளகK� பாச"�ைண"�4வா � 

�F�ப$�&� எ�ன ச�ட� ேவ8F�? ெகாF$� எF$� வா5வத&� யா? இவ?கK��� ச�ட� 

இய&,வ�? எனேவதா� எ4லா ச�ட�கைளG� [�0 எ1��3�F, அ�B ஒ�ைறேய ச#தாய$�� 

தாரக ம��ரமா�க� ெசா4<0றா? இேயZ. இ�ேவ இைறயா�A*� ெதாட�க�.

ம�றா,�:

இைறவா, எ�க� வா534 ந4<றIக� நாK� வள?��ட அ��தா��.
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