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(இ�ைறய வாசக�க�:

����த� ேயாவா� எ��ய ��ெவ��பா�� ���� வாசக  7: 2-4, 9-14,

���பாட"க� 24: 1-2. 3-4. 5-6 ,

����த� ேயாவா� எ��ய #த" ��#க������ வாசக  3: 1-3,

+ம�ேத% எ��ய ந'ெச(�)���� வாசக  5: 1-12)

���ப� �� ைர

இைற இேய*+" அ�-'./யவ�கேள, இ�2 அைன�� 45த�க�� ெப�+ழாைவ 7ற�-8க 

வ���ள உ�க� அைனவ�8.  இேய*+� இ5ய நாம��" அ�பான வண8க�க�. அைன�� 

45த�க�� ெப�+ழாைவ ��<சைப ெகா=டா>  இ�நா�" 45த�க�� நாம  தா�?ய 

ஒAெவா�வ�8.  நாம +ழா ந"வாB��8க�.

“45த�க� யா�? ” எ�2 நா  ஒAெவா�வ�ேம ந E" ேக�>� பா�8?�றேபா�, ?ைட8?�ற 

ப�", “ 45த�க� இைறவ5� ��Gள�ப� த�க� வாBைவ அவ�8காகேவ, அைன�ைத%  

�ற��, அ��பH�தவ�க�.” எ�ப�ேவ. ஆ . 45த�க� வாBG நம8.8 க'2� தர8K�ய�  

அ�ேவ. இைறமக� இ�ைறய ந'ெச(�)" ேபா��தைவ அைன��  “நா� எத'காக 

வ���8?�ேற�, என� பH யா�8காக... எ�ைன� -�ப'ற +� 4?றவ�கL  இவ'M�வN 

வாழ ேவ=>ெம�பைத% ” Eக� ெத�வாக K2?�றா�. இ மைல�ெபாNைவ 

வாBவா8?யவ�கேள இ�2 நா  ேபா'M8 ெகா=டா>  45த�க�. ஆகேவ கடG�� அ�ைப 

உண��� வாB�� கா��ய ம'2  அவ/� ம��P>கைள வாBவா8?ய, 45த�க�� வாB8ைக 

#ைறைய நா#  -�ப'M, இேய*+� சா�7களாக வாB��ட அ�� ேவ=�, இ�ெத(Qக� 

���ப�)" இைண��>ேவா .
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#த" வாசக 

ெப�  �ரளான ம8கைள8 க=ேட�. அவ�க� எ"லா நா�ைட% , .ல�ைத%  ம8க�ன�ைத%  

ெமாNைய%  சா��தவ�க�.

����த� ேயாவா� எ��ய ��ெவ��பா�� ���� வாசக  7: 2-4, 9-14

க�ரவ� எ�  �ைச)���� ம'ெறா� வான�த� எ��� வர8 க=ேட�. வா�  கடG�� 

#��ைர அவ/ட  இ��த�. Rல�ைத%  கடைல%  அN8க அ�கார  ெப'M��த அ�த நா�. 

வான �த�கைள%  அவ� உர�த .ர�" அைழ��, ``எ�க� கடGLைடய பHயாள�க�� 

ெந'M)" நா�க� #��ைர)> வைர Rல�ைதேயா கடைலேயா மர�ைதேயா அN8க ேவ=டா '' 

எ�2 அவ�க�ட  KMனா�. #��ைர)ட�ப�டவ�க�� எ=H8ைக ப'M< ெசா"ல8 ேக�ேட�. 

இTரேய" ம8க�� .ல�க� அைன��U  #��ைர)ட� ப�டவ�க� ஓ� இல�ச�� நா'ப�� 

நா�. ஆ)ர . இத�-� யாராU  எ=H8ைக)ட #�யாத ெப�  �ரளான ம8கைள8 க=ேட�. 

அவ�க� எ"லா நா�ைட%  .ல�ைத%  ம8க�ன�ைத%  ெமாNைய%  சா��தவ�க�; 

அ/யைண8.  ஆ�>8 .��8.  #�பாக R�2ெகா=���தா�க�; ெவ=ைமயான 

ெதா�கலாைட அH�தவ�களா(8 ைக)" .��ேதாைலகைள� -�����தா�க�. அவ�க�, 

``அ/யைண)" Q'M�8.  எ�க� கடG�டE���  ஆ�>8.��)டE���ேம X�4 வ�?ற�'' 

எ�2 உர�த .ர�" பா�னா�க�. அ�ெபா�� வான�த�க� அைனவ�  அ/யைணைய%  

Y�ப�கைள%  நா�. உ)�கைள%  ZB�� R�2ெகா=> இ��தா�க�; -� அ/யைண#� 

#க  .�4ற +��� கடGைள வண�?னா�க�. ``ஆெம�, 4கB<7%  ெப�ைம%  ஞான#  

ந�M%  மா=4  வ"லைம%  வ�ைம%  எ�க� கடGL8ேக எ�ெற�2  உ/யன; ஆெம�'' 

எ�2 பா�னா�க�. Y�ப�கL� ஒ�வ�, ``ெவ=ைமயான ெதா�கலாைட அH���ள இவ�க� 

யா�? எ�?��� வ�தவ�க� ெத/%மா?'' எ�2 எ�ைன +ன+னா�. நா� அவ/ட , ``எ� தைலவேர, 

அ� உம8.�தா� ெத/% '' எ�ேற�. அத'. அவ� எ�5ட  KMய�: ``இவ�க� ெகா�ய 

ேவதைன)" இ��� X=டவ�க�; த�க�� ெதா�கலாைடகைள ஆ�>8.��)� இர�த��" 

�ைவ�� ெவ=ைமயா8?8 ெகா=டவ�க�.''

- இ� ஆ=டவ� வழ�.  அ��வா8..

- இைறவா உம8. ந�M

ப�Uைர� பாட"
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ஆ=டவைர நா>ேவா/� தைல#ைற)ன� இவ�கேள.

���பாட"க� 24: 1-2. 3-4. 5-6

1 ம=\ல.  அ�" Rைற���ள அைன��  ஆ=டவ�ைடயைவ; RலGல.  அ�" 

வாBவனG  அவ�8ேக ெசா�த . 2 ஏென5", அவேர கட"க� X� அத'. அ��தளE�டா�; 

ஆ2க� X� அைத Rைலநா��னவ�  அவேர. ப"ல+

3 ஆ=டவர� மைல)" ஏற� த.�%�ளவ� யா�? அவர� ���தல��" R'க8K�யவ� யா�? 4யb 

கைறபடாத ைககL  மாச'ற மன#  உைடயவ�; ெபா(� ெத(வ�கைள ேநா8?� த  உ�ள�ைத 

உய��தாதவ�. ப"ல+

5 இவேர ஆ=டவ/ட  ஆ7 ெப2வா�; த  X�பரா  கடG�டE��� ேந�ைமயாள� என� ^��4� 

ெப2வா�. 6 அவைர நா>ேவா/� தைல#ைற)ன� இவ�கேள: யா8ேகா-� கடGள� #க�ைத� 

ேத>ேவா� இவ�கேள. ப"ல+

இர�டா# வாசக#

கடG� இ��ப�ேபா" அவைர8 கா=ேபா .

����த� ேயாவா� எ��ய #த" ��#க������ வாசக  3: 1-3

சேகாதர� சேகாத/கேள, ந  த�ைத ந Eட  எ��ைண அ�4 ெகா=>�ளா� எ�2 பா��க�. நா  

கடG�� ம8கெளன அைழ8க�ப>?ேறா ; கடG�� ம8களாகேவ இ�8?ேறா . உலக  அவைர 

அM��ெகா�ளாததா"தா� ந ைம%  அM��ெகா�ள+"ைல. எ� அ�பா��தவ�கேள, இ�ேபா� 

நா  கடG�� -�ைளகளா( இ�8?ேறா . இ5 எ�த�ைமயரா( இ��ேபா  எ�ப� இ�_  

ெவ��பட+"ைல. ஆனா" அவ� ேதா�2 ேபா� நா#  அவைர� ேபா" இ��ேபா ; ஏென5" 

அவ� இ��ப�ேபா" அவைர8 கா=ேபா . அவைர எ��ேநா8? இ�8?ற அைனவ�  அவ� 

�யவரா( இ��ப� ேபா" த ைமேய �யவரா8க ேவ=> .

- இ� ஆ=டவ� வழ�.  அ��வா8.

- இைறவா உம8. ந�M

3



ந&ெச'�() �� வா*�ெதா�

அ"ேல`யா, அ"ேல`யா! ெப�b*ைம *ம�� ேசா�����பவ�கேள, எ"லா�  எ�5ட  

வா��க�. நா� உ�கL8. இைள�பா2த" த�ேவ�, எ�?றா� ஆ=டவ� அ"ேல`யா

ந&ெச'� வாசக#

+ம�ேத% எ��ய ந'ெச(�)���� வாசக  5: 1-12

அ8கால��" இேய* ம8க� K�ட�ைத8 க=> மைலX� ஏM அமர, அவ�ைடய cட� அவ� அ�ேக 

வ�தன�. அவ� ��வா( மல��� க'-�தைவ: ``ஏைழய/� உ�ள�ேதா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" 

+=ணர* அவ�கL8. உ/ய�. �ய�2ேவா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" அவ�க� ஆ2த" ெப2வ�. 

க5Gைடேயா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" அவ�க� நா�ைட உ/ைம< ெசா�தா8?8 ெகா�வ�. d� 

Rைலநா�>  ேவ�ைக ெகா=ேடா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" அவ�க� RைறG ெப2வ�. 

இர8க#ைடேயா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" அவ�க� இர8க  ெப2வ�. �(ைமயான உ�ள�ேதா� 

ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" அவ�க� கடGைள8 கா=ப�. அைம� ஏ'ப>��ேவா� ேப2ெப'ேறா�; 

ஏென5" அவ�க� கடG�� ம8க� என அைழ8க�ப>வ�. d�)� ெபா��>� 

��42�த�ப>ேவா� ேப2ெப'ேறா�; ஏென5" +=ணர* அவ�கL8./ய�. எ� ெபா��> 

ம8க� உ�கைள இகB��, ��42��, உ�கைள� ப'M இ"லாதைவ ெபா"லாதைவெய"லா  

ெசா"U ேபா� d�க� ேப2ெப'றவ�கேள! ம?B�� ேப�வைக ெகா�L�க�! ஏென5" 

+=\ல?" உ�கL8.8 ?ைட8.  ைக மா2 E.�யா. .''

- இ� ?MT� வழ�.  ந'ெச(�.

- ?MT�ேவ உம8. 4கB.
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�+வா,க- ம�றா0�க-:

+=\ல?" Q'M��பவேர! உ ைம ேநா8?ேய எ� க=கைள உய���%�ேள�.

ப�" : ஆ=டவேர எ�க� ம�றா�ைட8 ேக�ட�L .


�தக�� ேப3�பேம இைறவா,

த�க� வாB+" உ ைம மா�7�ப>��, இ�2 உ ேமா> வா�  ேப2ெப'ற அைன��� 

45த�கL8காகG . அவ�கL8. d� அ��த மா�7)� மH#�8காகG  உ ைம� 

ேபா'2?ேறா . இைறவா, எ�க� வானக� த�ைதயா?ய d� �யவரா(, இர8க  உ�ளவரா( 

இ��ப�ேபால. நா�கL  வாழG , அத�வN 45த�களா( மாறG  அ��ெபாNய 

ேவ=>ெம�2, இைறவா, உ ைம ம�றா>?�ேறா .

எ# இைறவா!

dேராைடகைள வாb7�� ேத>  கைலமா�க�U  ேமலாக உ ைம ேந7�ததாU  - வாBவ�8.  

இைறவா��ைதகைள ஆB�� �யா5�ப�" அகம?BG ெகா=டதாU  எ Eைடேய ம=ணக��" 

வாB�த பல�, இ�2 +=ணக� 45த�களாக +ள�?8 ெகா=��8?�றா�க�. எ�க� 

ஆ=டவ� , X�ப�மான உம� அ�ளா" இைற ஞான��U , இைறய�-U  நா�க� 

ெம�ேமU  வள�  வர  ேவ=� இைறவா, உ ைம ம�றா>?�ேறா .

“எ� பாைவ78 9 �ைலேயற� ெப&றவ�, ம��
 ;(கவ�, நா� உ�ேம8 அ�
 =>ேற�” எ�ற 

இைறவா,

இ�த உலக  -ற� வாBைவ எ�ேபா�  +ம�சன  ெச(�, .ைற KM அவ�க�� �றைமக�, 

ஆ'ற"க� இவ'ைற ஏ'28 ெகா�ளா�, fேழ QB�த #'ப�>8 ெகா=��8?ற�. அவ�க�� 

+ம�சன�க�, ஏ'28 ெகா�ளாத Rைல)" மன  ேசா���, தள���டா�, �றைமக�, உைழ�ைப 

#ட8? +டா�, எ�தைகய Rைல)U  #�ேன'ற� பாைத)���� +ல?டா�, அவ�க�� தரம'ற 

+ம�சன�கைள 4ற  த��, இ�த உலக  ஒ�8?னாU , ஏ'28 ெகா�ளா+�டாU , நா�க� உம� 

பா�ைவ)" ம��48./யவ�களாக இ�8?ேறா  எ�ற உ�ளா��த RைறGட�, வாB+� 

கடைமகைள, ெபா2�48கைள ெசAவேன Rைறேவ'ற8K�ய, இல�7ய�க�" ெதாட��� 

பயH8க8K�ய �டமான, வ�ைமயான மன�ைன� த�த�ள ேவ=>ெம�2, இைறவா! உ ைம 

ம�றா>?�ேறா .
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‘தா' த� @-ைளைய� ேத&�வ	ேபா8, நா� உBகைள� ேத&�ேவ�” எ�ற இைறவா,

வாB+" ஆதரவ'2, �ைண)�M, ஆ2த��M த+8.  மா�த�கைள, அவ�க�� மன� �யைர, 

மன�பார�கைள, க=gைர க=ேணா8. . அவ�க�� மன��யைர மா'Mட, உட5��� ஆ2த", 

அ�ைப அ���, அவ�கைள ஊ8க�ப>��, அவ�கைள� ேத'M, அவ�க� வாBG ஏ'ற  க=�>  

வைக)", அவ�க� ம?B+" உ ைம8 கா\  மா�த�களாக நா�க� வாB��ட8 K�ய, ந" 

இதய�ைத த�த�ள ேவ=>ெம�2, இைறவா! உ ைம ம�றா>?�ேறா .

எம() இரB)# தாC�� மகேன, எ# இைறவா!

ெதா'2ேநா)� தா8க������ #�ைமயாக +>தைல� ெபறG , வ��கால��" எ  ச�த�ன� 

ந'*க# , மனபல# , ெபா�ளாதார வள�<7%  ெப'2 இAGல?" உம� ெச(Qர�களா( 

பHெச(�ட அவ�கL8. ஞான�ைத% , �டமான ந -8ைக%  தர ேவ=>ெம�2 இைறவா 

உ ைம ம�றா>?�ேறா .

“வ�ைம உைடயவைர�ட� ெபா�ைம உைடயவேர ேமலானவ” எ�ற இைறவா,

#�ப�ெத�> ஆ=>களாக .ள��" இற8?+ட ஆ��M, எ��ைண ெபா2ைமேயா> 

கா�������த, ம5த�8. d� *க  த�� வாBG ெகா>�^�, ப�ென�> ஆ=>களாக ^ய ஆ+ 

-���, K� +��� உட"நல  .�Mய ெப=ைண8 .ண�ப>��i�. இவ�க�� ெபா2ைம 

இ�2 எ�க�ட  காணாம' ேபா(+�ட�. இ�2 மா�த�க�ட  இ"லாத ஒ� “ைம”யாக ெபா2ைம 

வல  வ�?ற�. எைத%  கா����� ெப'28 ெகா�ள8K�ய அள+'., 

ெபா2ைம)"லாதவ�களாக வாB�� ெகா=��8?ேறா . உட� வா�  மா�த/ட# , 

பH�தள��U , எ�க� +*வாச வாB+U  ெபா2ைம)ழ��, எ/<ச"ப�>, R ம�)�M வா�  

மனRைலைய மா'M, ெபா2ைம எ�_  உ�னத ப=-ைன� ெப'2, வாB��ட, வரம�ள, 

இைறவா! உ ைம ம�றா>?�ேறா .
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“ஒ� ெசா8 ஒ� ெகாைடைய �ட ேமலான	” எ�ற இைறவா,

நா�க� ேப*?�ற வா��ைதக�, பலைர காய�ப>��வதாக, QB��வதாக, க=g/" ஆB��வதாக 

அைமயாம", பல�  பய�ெபற8K�ய ப=பான, க5வான, ஊ8க  தர8K�யதான வா��ைதகளாக 

அைம��டG , எ�க� Q= வா��ைத ஒAெவா�28.  நா�க� கண8. ெகா>8.  

ேவ=>ெம�பைத உண��தவ�களாக, தவறான வா�தைதகைள ேபசாம", எ�க� நாைவ8 கா��8 

ெகா�ளG , இ5ய ெசா'களா", பல இதய�கைள இதமா8?, இ�ப�ைத ெகா>8கG , ேதைவய'ற 

வா��ைதகைள த+�8கG , எ�க� நா+ைன பய�ப>��ட ஆ'ற" த�த�ள ேவ=>ெம�2, 

இைறவா உ ைம ம�றா>?�ேறா .

உ�ைம ெநEைய( க&@()# தFைதேய இைறவா!

எம� -�ைளக� அைனவ�  ^ைம)� -�)" 78?+டாமU , ஆ�Eக வாB+���� 

+ல?+டாமU  இ�8க அவ�கைள ஆ�ெகா=>, அவ�கL8. ேவ=�ய �ய ஆ+யா/� 

ஞான�ைத அ���8 கா��ட ேவ=>ெம�2 இைறவா உ ைம ம�றா>?�ேறா .
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இ�ைறய ,Fதைன

''இேய* கடG�ட  ேவ=>த" ெச(வ�" இரெவ"லா  ெசல+�டா�'' (`8கா 6:12)

இேய* இைறேவ=ட�" பல மH ேநர  ெசலவN�தா� என ந'ெச(� k"க� பல இட�க�" 

.M�->?�றன. ப�5� ����தைர� ேத��ெத>�பத'. #� இேய* இAவா2 

இைறேவ=ட�" ஈ>ப�டா�. இத'கான காரண�ைத நா  ேத�னா" இேய* எ�ேபா�ேம த  

த�ைதயா  இைறவேனா> ஒ�M����ப�" Rைல����தா� என8 க=>ெகா�ளலா . கடGேளா> 

அவ�8. இ��த உறG சாதாரண ம5த உறG ேபா�றத�2. மாறாக, இேய* கடG�� மக� 

எ�பதாU , த�ைதயா" இAGல?'. அ_�ப�ப�டவ� எ�பதாU  அவ� த  த�ைத)� 

+��ப�ப� நட�பைதேய த  வாB8ைக� ��டமாக8 ெகா=���தா�. கடG�ட  அவ� 

ெகா=���த ந -8ைக #�ைமயானதாக இ��த�. எனேவ, எ� கடG�� +��பேமா அ�ேவ 

இேய*+� +��ப#மாக அைம�த�. ப�5� ����தைர இேய* ேத��ெத>�தேபா�  

அவ�க�ட  ஒ� பHைய ஒ�பைட�தேபா�  அவ�க� கடG�� ��Gள�ைத அM�� அைதேய 

த�க� வாBG8. ஒ�யாக8 ெகா�ளேவ=>  என இேய* +� -னா�.

ந  வாB8ைக)" #8?யமான #�Gக� எ>8?�ற ேவைள)" ம�>ம"ல, அ�றாட வாB+� 

ஒAெவா� RகB+�ேபா�  நா  கடG�� +��ப�ைத அM�� அத'. ஏ'ப ெசய"பட 

அைழ8க�ப>?ேறா . இAவா2 கடG�� +��ப�ைத நா  ெசய"ப>�த ேவ=>  எ�றா" நா  

கடGேளா> ெந��?ய உறG� -ைண�பா" இைண���8க ேவ=> . இ� இைறேவ=ட" 

வNயாக RகB?ற�. கடG�� உட5��4 ந ேமா> உ�ள� எ�_  உண�+" நா  

ேதா(����ப�தா� இைறேவ=டU8. அ��பைட. இ� ஒ�+த �யான மன Rைல8. ந ைம8 

ெகா=>ெச"U . கடG�� -ரச�ன�ைத ஒAெவா� ெநா�)U  உண� ேபா� அவ�ைடய 

பா�ைவ)���� நா  அக�2ேபாத" இயலா�. அவேரா> இைண�� நா  ெசய"ப>ேவா . ந E" 

இைறேவ=டU  பHவாBG  -ைண���8. .

ம�றா0�:

இைறவா, உ  ��Gள�ைத அM�� ெசய"ப>��வ�" Rைல���8க அ��தா� .
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