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(இ�ைறய வாசக�க�: 

எ���ைக ������ வாசக�. 6:22-27,

ப��ைர�பாட�: �பா. 67: 1-2, 4-5,7,

�� !த# ப$� கலா �ய��& எ'�ய ��(க ����� வாசக� 4: 4-7,

)�கா எ'�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 2: 16-21)

�	
ப� ���ைர

அைனவ��&� வண�க�. ஆ�3� ெதாட�கநா4� அைனவ��&� இைறய�� ெப�க அ�5ட� 

வா6 �7ேற�. பைழய ஆ�:  �ைர ;லக, 5�ய ஆ�:�&� இ�ேபா� =ைழ7ேறா�. 

வளைம@�, பAைம@� Bைற�த ந�ல வள� ெகா4�&� 5 தா�டா- இCவா�: ந� 

அைனவ��&� மலரD:�. கட�த ஆ�: ந�ைம ;D: மைறய 5�ய ஆ�:�&� அ3ெய: � 

ைவ�&� நம�&  �� அைவ மாெப�� ெகாைடெயன !ய க�E மFயாைவ நம�& ந�ைமக� 

வழ�&� இைறவE� தாெயன நம�& (� வழ�7 ஆGய4�7ற�.

இ�த அ�ைன.� வHயாக இைறவEடI��� நா� ந+ேபJக� ெப+J Bைறவைடேவாமாக. 

இ�த� 5�ய ஆ�3� -

5� உண#$ெகா�ேவா�, 5�(ய+Gக� ேம+ெகா�ேவா�, 5� உற$க� வள#�ேபா�, ந�M 

உ�ளவரா- வா6ேவா�, அ�5ட� ஒ�வைரெயா�வ# வா6 �ேவா�.

இ�த  தா.� அரவைண�O� இ ���ப� Pலமாக இேயAைவ இ�த  தா-ேபால ந� உ�ள �� 

தா�7 இ�5 தா�3� 5�வா6$ வா6ேவா�.
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�த� வாசக�

இQராேய� ம�க�R� நம� ெபயைர� SM T�க� ேவ�:�ேபா� நா� அவ#கU�& ஆG அ4� 

ேபா�:

எ���ைக ���	�� வாசக�. 6:22-27

ஆ�டவ# ேமாேச.ட� SMய�: T ஆேராEட(� அவ� 5த�வFட(� ெசா�: T�க� இQரேய� 

ம�கU �& ஆGSற ேவ�3ய (ைற: ;ஆ�டவ# உன�& ஆG வழ�7 உ�ைன� கா�பாராக! 

ஆ�டவ# த� ��(க  ைத உ�ேம� ஒ4ரXெச-� உ�R� அ�� ெபாHவாராக! ஆ�டவ# த� 

��(க ைத உ� ப�க� ���O உன�& அைம� அ��வாராக! ; இCவாேற அவ#க� எ� ெபயைர 

இQரேய� ம�க4ைடேய BைலநாD:வ#: நாY� அவ#கU�& ஆG வழ�&ேவ�.

- இ� ஆ�டவ# வழ�&� அ��வா�&.

- இைறவா உம�& ந�M
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ப�!ைர
 பாட�

ப�ல;:கட$ேள! எ�R� இர�7, எம�& ஆG வழ�&Zராக!.

ப�!ைர
பாட�: �பா. 67: 1-2, 4-5,7

கட$ேள! எ�R� இர�7, எம�& ஆG வழ�&Zராக! உ� ��(க ஒ4ைய எ�R� ZAZராக! 

அ�ெபா'�, உல க� உம� வHைய அM��ெகா�U�: Oற இன தா# அைனவ�� T# அ�U� 

RDைப உண#�� ெகா�வ#. ப�ல;

ேவ+J நாD3ன# அ�க4 � ம76XG@ட� பா3:வராக! ஏெனE�, T# ம�க4ன�கைள 

ேந#ைம@ட� ஆU 7�\#: உல7� நா:கைள வHநட �7�\#. ப�ல;

கட$ேள! ம�க4ன தா# உ�ைம� 5க6வா#களாக! ம�க� எ�லா�� உ�ைம� ேபா+Jவா#களாக! 

கட$� நம�க ஆG வழ�&வாராக! உல7� கைடெய�ைலவைர வா6ேவா# அவ��& அ]Aவராக! 

ப�ல;

இர�டா� வாசக�

கட$� த� மக� இேயA வHயாக ந�Iட� ேபG@�ளா#:

�� !த# ப$� கலா �ய��& எ'�ய ��(க ����� வாசக� 4: 4-7

ஆனா� கால� BைறேவMயேபா� ��XசDட �+& உDபD3��த ந�ைம RD:  த� O�ைளக� 

ஆ�& மாJ கட$� த� மகைன� ெப��ட� Oற�தவராக$� ��XசDட �+& உDபDடவராக$� 

அY�Oனா#. T�க� O�ைளகளா- இ��பதா� கட$� த� மகE� ஆ;ைய உ�க� 

உ�ள�கU�&� அY�O@�ளா#: அ�த ஆ;; அ�பா, த�ைதேய என� S�O:7ற�. ஆைகயா� இE 

T�க� அ3ைமகள�ல: O�ைளக�தா�: O�ைளகளாக$� உFைம�ேபJ உைடயவ#களாக$� 

இ��7\#க�. இ� கட$4� ெசயேல.

- இ� ஆ�டவ# வழ�&� அ��வா�&

- இைறவா உம�& ந�M
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ந&ெச(��) �� வா*�ெதா�

அ�ேல)யா, அ�ேல)யா! பல(ைற, பலவைகக4� (+கால �� இைறவா�7ன# வHயாக ந� 

PதாைதயFட� ேபGய கட$�, இC;J� நா�க4� த� மக� வHயாக ந�Iட� ேபG@�ளா#: 

அ�ேல)யா

ந&ெச(� வாசக�

)�கா எ'�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 2: 16-21

அ�கால �� இைடய#க� ெப லேக(�& ;ைர�� ெச�J மFயாைவ@� ேயாேச�ைப@� ^வன  

ெதாD3.� 7ட � .��த &ழ�ைதைய@�; க�டா#க�. O�5 அ�த� &ழ�ைதைய� ப+M  

த�கU�&X ெசா�ல�பDட ெச-�ைய  ெதF; தா#க�. அைத� ேகDட யாவ��, இைடய#க� 

த�கU�&X ெசா�னவ+ைற� &M � ;ய�பைட�தன#. ஆனா� மFயா இ�Bக6XGகைளெய�லா� 

த� உ�ள �� இ� �X G�� �� ெகா�3��தா#. இைடய#க� தா�க� ேகDடைவ, க�டைவ 

அைன ைத@� &M �� கட$ைள� ேபா+M� 5க6�� பா3� ெகா�ேட ���OX ெச�றா#;க�. 

அவ#கU�&X ெசா�ல�பDடவாJ எ�லா� Bக6����த�. &ழ�ைத�& ;� தேசதன� ெச-ய 

ேவ�3ய எDடா� நா� வ�த�. தா.� வ.+M� உ�வா&(�ேப வான!த# ெசா��.��தவாJ 

அத+& இேயA எ�J ெபயFDடா#க�.

- இ� 7MQ� வழ�&� ந+ெச-�.

- 7MQ�ேவ உம�& 5க6.
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+,வா-க. ம�றா1�க.:

;�_ல7� Z+M��பவேர! உ�ைம ேநா�7ேய எ� க�கைள உய# �@�ேள�.

ப�� : ஆ�டவேர எ�க� ம�றாDைட� ேகDட�U�.

மா1-ைய3� ேம�ைமைய3� எ5க6�) �7யாக8 9173.ள எ� த�ைதேய இைறவா!

5�ய ஆ�3� =ைழ@� ��அைவ�& Bைறவாக அ�5, அைம�, ஆ`#கைள� ெபாH�� எ� 

�� த�ைத, ஆய#க�, &��க�, அ�Dப�யாள#க� உம� அைம�.� ஒ4ைய� Oர�ப��&� 

க�ணா3யாக$�, அதைன� கா_� அைனவ�� 7MQ�;� B �ய ஒ4ைய இC$ல7+&X 

சாDGயாக� பக#வத+& ேவ�3ய அ�ைள� ெபாH@மாJ இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ேவ�:7ேறா�.

எ�ைம� ேத7வ�த அ�ேப! எ� இைறவா!

எ�க� &:�ப�க4� இ�5�ய ஆ�3� உம� ��(க �� ஒ4 எ�J� இ��கX ெச-த�U�. 

எ�க4� வா6வாதர�க� Gற�பாக அைமய$�, எ� இ�ல�க4� நைடெபற ேவ�3ய ந�ல 

காFய�க� எ�த� &ைறகU� இ�M நைடெபற$�, அத� வHயாக� &:�ப உற$க� வ�வைட��, 

அ�5�, ம76XG@�, அைம�@� Bைறவா-, Bைலயாக� ெப+J உ� சாDGகளாக இXச(க �� 

உலாவர உ� அ�Dெகாைடகைள� ெபாHய ேவ�:ெம�J இைறமக� இேயA;� வHயாக 

உ�ைம ேவ�:7ேறா�.

அ&�த5க. =ைற�த இய&ைகைய எம�கா( பைட�த எ� இைறவா,

உ� பைட�O� ம7ைமைய உணராம� 5�ய (ய+G, அM;ய� வள#XGக�, சPக (�ேன+ற� 

எ�ற ேபா#ைவ.� இய+ைக�& எ�ராக நா�க� அM���, அMயாம� ெச-த அைன �  

தவJகைள@� ம�E �� பைட�O� ேம�ைம உண#�� இய+ைகேயா: நா�க� ஒ�M � வாழ  

ேதைவயான ஞான ைத� ெபாH�� ந�வH நட��ட இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.

அ�ைப ப?@�த அA�க எ�ைம� ேத7வ�த எ� அ�� இைறவா!

இ�த ந�ல நா4� கணவ� மைன; O�ைளக� எ�J ம76$ட� வாழ, இCவல7� எ�#TXச� 

ேபாD: அைம�யான &:�ப வா6�ைக நட த வர� அ�� தர� ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.
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ஒAயான எ� இைறவா!

இைளஞ#, இள�ெப�க� த�க� வா6;� உ�ைம அMயாம� வா6�த� கால�க4� த�க� 

எ�ண�கU�& ஏ+ப, இC$லகX G+M�ப�கைள� ெபFதாக� க�� அத+& ஏ+ப  த�க� வா6ைவ 

இழ�த Bைல.� த�கைள  ேத+Jவத+& யா�� இ�ைலேய எ�J ஏ�7  த;�&� இவ#கU�& T# 

உம� உடE��ைப Bைறவாக� ெபாH�� உம� ஆ;.� அ�ைள Bைறவா- ெப+Mட 

ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம ம�றா:7ேறா�.

எ�லா ம�க6�)� ெப	� ம?*8-E1�� ந&ெச(�ைய வழ5)� த�ைதேய!

இ�J இ ���ப�.� ப�&ெகா�ள(3யாம� ேநா@+M��ேபா#, Gைறக4��, 

வைத(கா�க4�� இ��ேபா#, அக�க� (கா�க4� இ��ேபா#, ப�ேவJ ேவைல தள�க4� 

ப�யா+Jேவா#, பயண� ெச-ேவா# அைனவ#R�� மனIர�7, அவ#கU� இ�ைறய நா4� 

ம76ைவ@�, ஆ`ைர@� ெப+J ம7ழX ெச-த�ள ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம 

ம�றா:7�ேறா�.

ெந	�க7யான ேவைளG� H@ எம�) அரI� அைட�கல�மாG	�த எ� இைறவா!

கட�த ஆ�: ('வ�� ெச-த அைன � ந�ைமகU�&�, எ�களா� ஏ+பDட அைன �  

தவJகைள@� ம�E � எ�கU�& R�:� ஒ� மJவா6$� ெப+Mட� 5�ய ஆ�ைட ஆ`ரா� 

ெகா: � அைன � மாYட� அைம�, மனம76$, அ�O� அைடயாளமாக$� எ�ேலா�� 

எ�லா(� ெப+JX சம �வ� தைழ ேதா�7ட இைறமக� இேயA;� வHயாக உ�ைம 

ம�றா:7ேறா�.

J*
ப7த�� ம?ைமைய உ� �	�)��ப��� வ�யாக உண@��ய எ� இைறவா!

எ�க� &:�ப�க4� இைறமக� வா6��� காD3ய அேத வHைய, நா�கU� கைடO3 �, எ�க� 

&:�ப�க� ேகா;லா- ஒ4#��ட, எம�& Aயநலம+ற அ�5�, அ: ���பவ�ட� நD5 

பாராD:� ந�ல உ�ள�கைள@� தர ேவ�:ெம�J இைறவா உ�ைம ம�றா:7�ேறா�.
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