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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 33:14-16,

ப��ைர�பாட! �பா 25:4-5, 8-9, 10,14,

�"#�$� வ�ைக�ெக�& ��'(த� ப*! ெதசேலா,�க��- எ.�ய /த! ��/க'����� 

வாசக� 3:12-4:2,

0�கா எ.�ய ந2ெச3�4���� வாசக� 21: 25-28, 34-36)

���ப� �
�ைர

ேம�ைம�-6யவ�கேள, ��வ�ைக�கால'�� /த! ஞா4& ���ப��- உ�க� அைனவைர<� 

அ�=ட� அைழ��ேறா�. =�ய ��வ@பாAB ஆDE� /த! நாளா�ய இ�&, ஆDடவ6� 

இரDடா� வ�ைகைய� ப2" F���க நா� அைழ�க�பB�ேறா�. மDGல�! Hல*� 

-ழ�ப/�, $DெவI4! ேதா�&� அைடயாள�கJ� ஆDடவ6� வ�ைகைய /�ன"$�-� 

என இேயK /�ன"$'��ளா�. நம� LA=�காக நா� எ�ெபா.�� தயாராக இ��க ேவDBெமன 

இ�ைறய ��வ@பாB நம�- அைழ�= $B��ற�. ஆDடவ� /�,ைல4! H2க 

வ!லவராவத2- எ�ெபா.�� $@'���� ம�றாBபவ�களா3 வா.� வர� ேவDE, இ�த 

���ப�4! ப�ேக2ேபா�.
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/த! வாசக�

தாM����� N�4� தI� ஒ�& /ைள�கP ெச3ேவ�.

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 33:14-16

இேதா, நா�க� வ���றன, எ��றா� ஆDடவ�. அ�ெபா.� இ#ரேய! MAடா��-� Qதா 

MAடா��-� நா� ெகாB'��ள வா�-&�ைய Hைறேவ2&ேவ�. அ�நா�கI! - அ�கால'�! -

நா� தாM����� N�4� தI� ஒ�& /ைள�கP ெச3ேவ�. அவ� நாAE! N�ைய<� 

ேந�ைமைய<� HைலநாABவா�. அ�நா�கI! Qதா $Bதைல ெப&�; எ�சேல� பா�கா�=ட� 

வா.�. "யாேவ F'ேகU" எ�V� ெபயரா! இ�நக� அைழ�க�பB�.

- இ� ஆDடவ� வழ�-� அ��வா�-.

- இைறவா உம�- ந�"

ப��ைர� பாட�

ப!ல$: ஆDடவேர, உ�ைம ேநா��, எ� உ�ள'ைத உய�'��ேற�.

ப��ைர�பாட! �பா 25:4-5, 8-9, 10,14

ஆDடவேர, உ� பாைதகைள நா� அ"யP ெச3த�J�@ உ� வ@கைள என�-� க2W'த�J�. 

உம� உDைம ெந"4! எ�ைன நட'� என�-� க2W'த�J� ஏென,!, Nேர எ� LAபரா� 

கட*�. ப!ல$

ஆDடவ� ந!லவ� ேந�ைம<�ளவ� ஆைகயா!, அவ� பா$கJ�- ந!வ@ைய� க2W���றா�. 

எIேயாைர ேந6ய வ@4! இவ� நட'���றா� எIேயா��-' தம� வ@ைய� க2W���றா�. 

ப!ல$

ஆDடவர� உட�பE�ைகைய<� ஒ.�-/ைறைய<� கைட�WE�ேபா��-, அவ�ைடய 

பாைதகெள!லா� ேபர�=� உDைம<� உ�ளனவா3 $ள�-�.ஆDடவ6� அ�=ற* அவ��க 

அYF நட�ேபா��ேக உ6'தா-� அவ� அவ�கJ�-' தம� உட�பE�ைகைய ெவI�பB'�வா�. 

ப!ல$
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இரDடா� வாசக�

ஆDடவரா�ய இேயK$� ெபயரா! நா�க� உ�கJ�-� ெகாB'த கAடைளகைள N�க� 

அ"M�க�.

�"#�$� வ�ைக�ெக�& ��'(த� ப*! ெதசேலா,�க��- எ.�ய /த! ��/க'����� 

வாசக� 3:12-4:2

சேகாதர சேகாத6கேள, உ�க� L� நா�க� ெகாDட அ�= வள��� ெப�-வ�ேபால, N�க� ஒ�வ� 

ஒ�வ��காக*� எ!லா��காக*� ெகாDB�ள அ�ைப<� ஆDடவ� வள�'�� ெப�கP 

ெச3வாராக! இ[வா& ந� ஆDடவ� இேயK த�/ைடய (ேயா� அைனவேராB� வ��ெபா.�, ந� 

த�ைதயா� கட*�/� N�க� -2ற��"' (3ைமயாக இ��-மா& அவ� உ�க� உ�ள�கைள 

உ&��பB'�வாராக! சேகாதர சேகாத6கேள! N�க� கட*J�- உக�தவ�களா3 வா.� /ைறைய 

எ�கIட� க2&� ெகாD\�க�: அ�பEேய வா]��� வ��^�க�. இ�! இ�V� /�ேனற 

ேவDBெமன ஆDடவரா�ய இேயK$� ெபயரா! உ�கIட� இ&�யாக� ேகAB� ெகா��ேறா�. 

ஆDடவரா�ய இேயK$� ெபயரா! நா�க� உ�கJ�-� ெகாB'த கAடைளகைள N�க� 

அ"M�க�.

- இ� ஆDடவ� வழ�-� அ��வா�-

- இைறவா உம�- ந�"

3



ந2ெச3��- /� வா]'ெதா�

அ!ேல0யா, அ!ேல0யா! ஆDடவேர, உம� ேபர�ைப எ�கJ�-� காAEய�J� உம� 

LAைப<� எ�கJ�-' த�த�J�. அ!ேல0யா

ந2ெச3� வாசக�

0�கா எ.�ய ந2ெச3�4���� வாசக� 21: 25-28, 34-36

அ�கால'�! மா,டமக� வ�ைகைய�ப2" இேயK த� _ட�கJ�-� `"ய�:"க�ரவ,�� 

Hலா$�� $DL�கI�� அைடயாள�க� ெத�பB�. மDGல�! ம�கIன�க� கட�� 

ெகா�தI�W� /ழ�க'�னா! கல��, எ�ன ெச3வெத�& ெத6யா� -ழ�ப� அைடவா�க�. 

உல�2- எ�ன ேந�ேமா என எDa ம,த� அPச'�னா! மய�க/&வ�. ஏென,!, வா�ெவI� 

ேகா�க� அ���. அ�ேபா� �-�த வ!லைமேயாB� மாAFேயாB� மா,டமக� ேமக�க� L� 

வ�வைத அவ�க� காDபா�க�. இைவ Hகழ' ெதாட�-�ேபா�, N�க� தைலH���� H!��க�: 

ஏென,! உ�க� LA= ெந��� வ���ற�." ேம�� இேயK, "உ�க� உ�ள�க� -Eெவ", 

கIயாAட'தா�� இ[*லக வா]�ைக�-6ய கவைல4னா�� ம�த� அைடயாதவா&� அ�நா� 

�\ெரன வ�� ஒ� கDaைய�ேபா! உ�கைளP F�க ைவ�காதவா&� எPச6�ைகயா3 இ��க�. 

மDGல- எ�-� -E4��-� எ!லா�L�� அ�நா� வ�ேத b��. ஆைகயா! Hகழ�ேபா-� 

அைன'������ த�=வத2-� மா,டமக� /�,ைல4! H2க வ!லவராவத2-� 

எ�ெபா.�� $@�பா4��� ம�றாB�க�" எ�றா�.

- இ� �"#� வழ�-� ந2ெச3�.

- �"#�ேவ உம�- =க].
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��வா க! ம
றா$�க!:

$DGல�! M2"��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� கDகைள உய�'�<�ேள�.

ப�! : ஆDடவேர எ�க� ம�றாAைட� ேகAட�J�.

&'த( )ைற*தவரா( இைறவா,

��Pசைப இ�& ெதாட�-� ��வ@பாAB ஆDE! எ� ��'த�ைத' ெதாட��� 

ெபா�Hைல4ன� வைர அைனவ�� வ�� நாAகI! எ��ேநா��4��-� வ�ைக4� ேபா� 

இைறவ� ��/� தைலH���� H2பத2- எ�கைள நா�க� தயா6'�� ெகா�ள இ�த' 

��வ�ைக� கால'ைதP ச6யான /ைற4! பய� பB'��ெகா�ள ேவDEய ஞான'ைத அ�ள 

ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

ேம
ைம )ைற*தவரா( இைறவா,

உ� ��மக,� வ�ைக�காக எ�ெபா.�� $@'���� ம�றாBபவ�களா3 வா.� வர'ைத, 

எ�க� ப�-'த�ைத, அ�Aசேகாத6க�, ப�- ம�க� அைனவ ��-� வழ��, உட!, உ�ள, ஆ�ம 

Kக'ேதாB பா�கா�க ேவDBெம�& உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

இைறந(/�ைக ெகா�டவ1களா3 வா4*5, எ�1ேநா�கா ெபா75க8� இற�/ைன: ச*��க 

ேந1*���<( எ�ண>ற ��வா க?�காக ம
றா�ேவா(:

யா�� Hைனயாத உ'த6��ற #தல'�! இ����ற ஆ�மா�க� அைனவைர<� உ� பாத'�! 

அ��பa���ேறா�. அவ�க� அைனவைர<� $ைரவாக உ� இ!ல'�! அைழ'�, ப6K'த�க� 

`Aட'�! ேச�'�, உ�ைம� ேபா2"� =கழ வர� அ�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம 

ம�றாB�ேறா�.

ேப@
ப A$B� எCக?�< இட( த�( எ( அ
& இைறவா!

மரண'த&வா4��ள ��=�� அ�ப�க� அைனவ�� இைறமக� இேயK$� Hைலயான 

அைம�ைய<�, ேப6�பMAE� இ�ப'ைத<� /.ைமயாக� ெப2"ட அ��=6ய 

ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.
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எம�< இரC<( தாA�
 மகேன, எ( இைறவா!

ெதா2&ேநா4� தா�க'����� /.ைமயாக $Bதைல� ெபற*�, வ��கால'�! எ� ச�த�ன� 

ந2Kக/�, மனபல/�, ெபா�ளாதார வள�PF<� ெப2& இ[*ல�! உம� ெச3Mர�களா3 

பaெச3�ட அவ�கJ�- ஞான'ைத<�, �டமான ந�W�ைக<� தர ேவDBெம�& இைறவா 

உ�ைம ம�றாB��ேறா�.

அைம�யான G1)ைலக?�< எைன அைழ	5: ெச��( த*ைதேய இைறவா!

வ�� �"#� Wற�=� ெப�$ழா$� /� தயா6�=கைள நா�க� ெவ&�, ெவ2& ெவI 

அைடயள�கைள ைமய�பB'� வாழாம! ஆ�Lக' தயா6�=கI! எ�கைள� =��W'�� 

ெகாDB, உ� Wற�= ஏைழகJ�- ந2ெச3�யாக அைம�த� ேபால நா�கJ� ந2ெச3�4� 

(�வ�களாக வாழ வரம�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

மIைம )ைற*தவரா( இைறவா,

உம� மாAF�- எ�ரான Fைல வ@பாBக� அைன'�� எ� நாAB ம�க� நB$! இ��� ஒ@ய*�, 

உDைம இைறவனா�ய உ�ைம அ"�� ெகா�வ�! அவ�க� ஆ�வ� ெகா�ள*� அ��=6ய 

ேவDBெம�& உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

எCக! ேதைவக! அைன	ைதJ( )ைறK ெச3J( த*ைதேய! எ( பCைக வ�நட	� இற*த பC< 

<��க?�காK(, பC<ம�க?�காகK( ம
றா�Iேறா(.

உ4ேராB இ��-�ேபா� எ�,ட� ந�W�ைக ெகா�J� எவ�� எ�&ேம சாகமாAடா� 

எ�ப�2�ன�க உ�L� ந�W�ைக ெகாDB வா]�� இற�த ஆ�மா�க� அைன'�� த�கJைடய 

பாவ�கIனா! உ'த6��ற #தல'�! இ��தா�� அவ�கைள Hைறவாக ஆF�வ�'� உ� வானக 

MAE! ேச�'த�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.
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இ
ைறய  *தைன

''இைவ Hகழ' ெதாட�-�ேபா�, N�க� தைல H���� H!��க�; ஏென,! உ�க� LA= 

ெந��� வ���ற�'' (0�கா 21:28)

ம'ேத<, மா2-, 0�கா ஆ�ய ''ஒ'தைம ந2ெச3��!கI!'' எ�சேல�� அ@* 

/�ன"$�க�பB�ற�. அேத ேநர'�! உலக /E*� $வ6�க�பB�ற�. இ�த இரDB 

Hக]*கJ� ஒ�ேறாெடா�& கல�த $த'�! ந2ெச3� �!கI! உ�ளன (காDக: 0� 21:20-28). 

எ�சேல� நகர� உேராைம� பைட4னரா! அ@�க�பAடேபா� (�.W. 70) அ�- வா]�த ம�க� 

ஆ4ர� கண��! இற�தன�; எYFேயா� ெப����ப�கJ�- ஆளா4ன�. அ�Hக]*கI� 

W�னa4! உலக /E*� $வ6�க�பB�ற�. வான மDடல'�! அைடயாள�க� ெத6<�, கட! 

ெகா�தI�= ஏ2பB�; ம�க� த�கJ�- ஏ2பட� ேபா��ற அ@* -"'� அYF நB�-வ� எ�& 

இேயK எPச6��றா�. ஆனா! இ�த அPK&'�� அைடயாள�கI� நBேவ ஆ&த! த�� 

வா�'ைத<� உைர�க�பB�ற�. அதாவ�, மா,ட மக� மாAFேயாB வ�வா�; ம,த6� LA= 

Hைற*&�.

ம,த�க� அPச'தா! நB�-��ற ேவைள4! அவ�கJ�- வழ�க�பB��ற ஆ&த! ெச3� இ�: 

''N�க� தைலH���� H!��க�'' (0� 21:28). இ[வா& தைலH���� H2பத2- அE�பைடயான 

காரண� ''நம� LA= ெந��� வ�வ�''தா�. இேயK `"ய இ[வா�'ைதகI� ெபா�� எ�ன? 

பDைட� கால'�! இ#ரேயல� எ���! அEைமகளாக இ��தேபா� கட*� அவ�கJைடய 

ஏ�க�- ம�றாAB�-P ெச$மB'தா�. த� ம�கI� ேவதைனைய� ேபா��ட அவ� /�வ�தா�. 

எனேவ, இ#ரேய! ம�க� ''இைட4! கPைச கAE'', ''கா!கI! காலa அa��'', ''ைக4! 

ேகா!WE'�'' பா#கா உணைவ உDணேவDB� என அ"*&'த�பAடன� (காDக: $ப 12:11). 

இ[வா&, பயண� ேபாக' தயாரான Hைல4! அவ�க� இ��தா�க�. கட*I� வ!லைமயா! 

அவ�க� $Bதைல<� LA=� அைட�தா�க�. இேயK*� இ�த உ�வக'ைத� பய�பB'��றா�. 

உலக� எ�& /E*�- வ�� என' ெத6யா Hைல4�� நா� எ�ேபா�ேம தயாராக இ��க 

ேவDB� எ�பைத� -"�க இேயK ந�ைம ேநா��' ''தைலH���� H!��க�'' என� ேகA��றா� 

(0� 21:28). நம�-� கட*� வழ�-��ற LA= ந�ைம ெந��� வ��$Aட� எ�V� ந!ல ெச3� 

நம�- ம�]PF தர ேவDB�. உலக அ@* ப2" அPச/றாம! நா� ''தைலH���� H�&'', ந� 

கட*Iட���� வ���ற LAைப ந�"ேயாB ஏ2"ட அைழ�க�பB�ேறா�.

ம
றா$�:

இைறவா, அ@*P ச��கைள� கDB அYசாம! வா]��ட எ�கJ�- அ��தா��.
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