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(இ�ைறய வாசக�க�: இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 60:1-6 ,

ப�ல�: ஆ�டவேர எ�லா இன#தவ�� உம�' ஊ)ய� ெச+வா�க�.,

-�#.த� ப/� எேப0ய��' எ1-ய -�2க#-���� வாசக� 3:2-3, 5-6,

ம#ேத3 எ1-ய ந5ெச+-6���� வாசக� 2: 1-12)

�	�ப� ���ைர:

இைறமக� இேய7 �89��5': ;<யமானவ�கேள!

நம�காக� '?�� ;ற�த ேகாமக@� -��காA0ைய� காண ெநCசெம�லா� Dைற�த 

ம�EF03ட� இ�ைறய -�:ப��' வ���ள உ�க� அைனவைர3� அ�Hட� வரேவ5�ேறா�. 

வரலா5ைறேய பைட#த இைறவ� வரலா58� கால�, இட� இவ58�' உAபAடவராக ;ற�தா�. 

இவ� இ9ரேய� 'ல#-� ;ற�-��தாI� த�ைன எ�லா ம�கJ�'� ‘தாேன இைற LAப�’ எ�N 

Hற�ன#தா��'� ெவO:பP#- த�Qைடய LAH -Aட#-� ப�' ெகா�ள அைழ:H 

�P��றா�. இ�ைறய SEDைல6� நா� இைற;ரச�ன#ைத உண���, ;ற ம�கJ� �89�ைவ 

அ8ய, �89�/�'� வாழ �89�ைவ ெவO:பP#��ேறாமா? எ�பைத 0�-�க அைழ���ற� 

இ�ைறய -�வ)பாAP வாசக�க�. எனேவ அைனவ�� இைறெவO:பாAைட, 

இைற;ரச�ன#ைத உணர என� ப�கO:ைப ெகாP:ேப� எ�ற 0�தைனேயாP இ#-�:ப�6� 

ப�ெகP:ேபா�.
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�த� வாசக�

ஆ�டவ<� மாA0 உ�ேம� உ-#��ள�!

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 60:1-6

எ�சேலேம எ1! ஒOV7! உ� ஒO ேதா�83�ள�. ஆ�டவ<� மாA0 உ�ேம� உ-#��ள�! 

இேதா! இ�� W/லைக XP�: கா<�� ம�கOன�கைள� கY/�: ஆ�டவேரா உ�L� எ1� 

த��வா�: அவர� மாA0 உ�L� ேதா�N�! ;ற இன#தா� உ� ஒOேநா�� வ�வ�: ம�ன� உ� 

உதய� க-�ேநா�� நைடேபாPவ�. உ� க� கைள உய�#- உ�ைனF 758I� பா�: அவ�க� 

அைனவ�� ஒ��ேக -ர�P உ�@ட� வ���றன�: ெதாைல6���� உ� Hத�வ� வ�வ�: உ� 

Hத��ய� ேதாO� .�� வர:பPவ�. அ:ெபா 1�, Z அைத� க�P அகம�Eவா+: உ� இதய� 

�ய�� ��2�: கட�� -ர� ெச�வ� உ�@ட� ெகாணர:பP�: ;ற இன#தா<� ெசா#�க� 

உ�ைன வ�தைட3�. ஒAடக�கO� ெப��-ர� உ�ைன Dர:H�: [-யா�, ஏ:பா' ஆ�யவ58� 

இள� ஒAடக�கJ� வ�� ேச��: இள� நாA?ன� யாவ�� ெபா�, நNமண:ெபா�� ஏ�-வ�வ�. 

அவ�க� ஆ�டவ<� Hகைழ எP#�ைர:ப�. எ� ெபயைர இ9ரேய� ம�கOைடேய 

DைலநாAPவ�: நாQ� அவ�கJ�' ஆ0 வழ�'ேவ�.

- இ� ஆ�டவ� வழ�'� அ��வா�'.

- இைறவா உம�' ந�8

2



ப� ைர� பாட�

-�:பாட� 72:1-2, 7-8,10-13

ப�ல�: ஆ�டவேர எ�லா இன#தவ�� உம�' ஊ)ய� ெச+வா�க�.

கட/ேள, அரச��' உம� Z-#]�:ைப வழ�'� ஆ5றைல அO3�: அரச ைம�த<ட� உம� Z- 

�ள�கF ெச+3�. அவ� உ� ம�கைள Z-ேயாP ஆ�வாராக! உ�2ைடயவரான எOேயா��' Z- 

#]�:H வழ�'வாராக! ப�ல�:

அவ� கால#-� Z- தைழ#ேதா�'வதாக: Dலா உ�ள வைர6� ['�த சமாதான� Dல/வதாக. ஒ� 

கட����� அP#த கட�வைர�'� அவ� ஆA0 ெசI#�வா�: ேபரா58���� உல�� எ�ைல 

வைர�'� அவ� அரசா�வா�. ப�ல�:

த�^7 அரச�கJ� ]/கO� அரச�கJ� கா_�ைககைள� ெகா�P வ�வா�க�: ேசபா�I� ெசபால 

�I2�ள அரச�க� ந�ெகாைடகைள� ெகா�Pவ�வா�க�. எ�லா அரச�கJ� அவ�2� தைர 

மAP� தாE�� வண�'வா�க�: எ�லா இன#தவ�� அவ��' ஊ)ய� ெச+வா�க�. ப�ல�:

த�ைம ேநா�� ம�றாP� ஏைழகைள3� -�க5ற எOேயாைர3� அவ� �P�:பா�. வ8ேயா��'� 

ஏைழகA'� அவ� இர�க� காAPவா�: ஏைழகO� உ6ைர� கா:பா5Nவா�.! ப�ல�:
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இர�டா� வாசக�

;ற இன#தா�� �89� இேய7�� Xல� உட� உ<ைமயாள� என இ:ேபா� 

ெவOயா�க:பAட�ள�.

-�#.த� ப/� எேப0ய��' எ1-ய -�2க#-���� வாசக� 3:2-3, 5-6

உ�க� நலQ�காக� கட/O� அ�ளா� என�கO�க:பAட ெபாN:ைப: ப58� ேக��:பA?�: 

`�க� என எ�a�ேற�. அ�த மைறெபா�� என�' இைற ெவO:பாA?� வ)யாகேவ 

ெத<ய:பP#த:பAட�. அ�த மைறெபா�� ம5ற தைல2ைறகO� வாE�த ம�கJ�'# 

ெத<��க:பட��ைல. ஆனா�, இ: ேபா� .ய ஆ� வ)யாக# .ய -�#.த��'� 

இைறவா��ன��'� ெவO:பP#த:பAP�ள�. ந5 ெச+-6� வ)யாக, ;ற இன#தா�� �89� 

இேய7�� Xல� உட� உ<ைமயாள�� ஒேர உட�� உN:;ன�� வா�'N-6� உட� 

ப�காOகJ� ஆ�6���றா�க� எ�பேத அ�மைறெபா��.

- இ� ஆ�டவ� வழ�'� அ��வா�'

- இைறவா உம�' ந�8
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ந#ெச$�
% �� வா&'ெதா�

அ�ேலbயா, அ�ேலbயா! ஆ�டவ<� ��L� எழ� க�ேடா�. அவைர வண�க வ�-�� 

�ேறா�: அ�ேலbயா

ந#ெச$� வாசக�

ம#ேத3 எ1-ய ந5ெச+-6���� வாசக� 2: 1-12

ஏேரா� அரச� கால#-� cேதயா�I�ள ெப#லேக[� இேய7 ;ற�தா�. அ:ேபா� �ழ������ 

ஞா@க� எ�சேல2�' வ��, cத�கO� அரசராக: ;ற�-���றவ� எ�ேக? அவர� ��L� எழ� 

க�ேடா�. அவைர வண�க வ�-���ேறா�; எ�றா�க�. இைத� ேகAட�� ஏேரா� அரச� 

கல��னா�. அவேனாP எ�சேல� 21வ�� கல��5N.அஅவ� எ�லா# தைலைம� 

'��கைள3�, ம�கOைடேய இ��த மைற�� அ8ஞ�கைள3� ஒ�N fA?, ெம0யா எ�ேக 

;ற:பா� எ�N அவ�கOட� �சா<#தா�. அவ�க� அவ@ட�, cேதயா�I�ள ெப#ல ேக[� அவ� 

;ற�க ேவ�P�. ஏென@�, cதா நாAP: ெப#லேகேம,cதா�� ஆA0 ைமய�கO� Z 08யேத 

இ�ைல: ஏென@�, எ� ம�களா�ய இ9ரேயைல ஆயெரன ஆ�பவ� ஒ�வ� உ�@���ேத 

ேதா�Nவா� எ�N இைறவா��ன� எ1-3�ளா� எ�றா�க�. ;�H ஏேரா� யா��'� ெத<யாம� 

ஞா@கைள அைழ#��ெகா�Pேபா+ ��L� ேதா�8ய கால#ைத: ப58 �சா<#� உN- ெச+� 

ெகா�டா�. ேமI� அவ�கOட�. Z�க� ெச�N 'ழ�ைதைய� '8#�# -AடவAடமா+� ேகAP 

என�' அ8�3�க�. அ:ெபா1� நாQ� ெச�N அ�'ழ�ைதைய வ�ங'ேவ� எ�N f8 

அவ�கைள: ெப#லேக2�' அQ:; ைவ#தா�. அரச� ெசா�னைத� ேகAP அவ�க� Hற:பAP: 

ேபானா�க�. இேதா! 2�H எ1�த ��L� ேதா�8� 'ழ�ைத இ��த இட#-5' ேம� வ�� 

D5'�வைர அவ�கJ�' 2�ேன ெச�N ெகா�?��த�. அ�ேக D�ற ��Lைன� க�ட�� 

அவ�க� மA?�லா: ெப� ம�EF0 அைட�தா�க�. VA?5'� அவ�க� ேபா+� 'ழ�ைதைய அத� 

தா+ ம<யா ைவ#-�:பைத� க�டா�க�: ெநPCசா��ைடயா+ �1�� 'ழ�ைதைய 

வண��னா�க�: த�க� ேபைழகைள# -ற�� ெபா�Q� சா�;ரா_3� ெவ�ைள: ேபாள2� 

கா_�ைகயாக� ெகாP#தா�க�. ஏேரா-ட� -��;: ேபாக ேவ�டா� எ�N கன�� அவ�க� 

எFச<�க:பAடதா� ேவN வ)யாக# த�க� நாP -��;னா�க�.

- இ� �89� வழ�'� ந5ெச+-.

- �89�ேவ உம�' HகE.
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�(வா�க) ம�றா�க):

��aல�� V58�:பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க�கைள உய�#-3�ேள�.

ப-� : ஆ�டவேர எ�க� ம�றாAைட� ேகAட�J�.

அ�.' த/ைதேய இைறவா!

எ� -�Fசைபைய வ)நட#�� -�#த�ைத, ஆய�க�, '��க�, க�@ய�க�, �றவற#தா�, ம5N� 

ெபா�Dைல6ன� அைனவ�� த�கOட� ஒ:பைட�க:பAட ம�கJ�' உ�ைம �89�ைவ 

ெவO:பP#�� க��களாக இ��க/�, ம�கைள �89�/�'� வ) நட#த அவ�கJ�' 

ேதைவயான ஆ5றைல#தர இைறவா உ�ைம ம�றாP��ேறா�.

எ�ைம' ேத4வ/த அ�ேப! எ� இைறவா!

எ�க� 'P�ப�கO� இ:H-ய ஆ�?� உம� -�2க#-� ஒO எ�N� இ��கF ெச+த�J�. 

எ�கO� வாEவாதர�க� 0ற:பாக அைமய/�, எ� இ�ல�கO� நைடெபற ேவ�?ய ந�ல 

கா<ய�க� எ�த� 'ைறகJ� இ�8 நைடெபற/�, அத� வ)யாக� 'P�ப உற/க� வIவைட��, 

அ�H�, ம�EF03�, அைம-3� Dைறவா+, Dைலயாக: ெப5N உ� சாA0களாக இFச2க#-� 

உலாவர உ� அ�Aெகாைடகைள: ெபா)ய ேவ�Pெம�N இைறமக� இேய7�� வ)யாக 

உ�ைம ேவ�P�ேறா�.

ந�லாயேன இைறவா!

நா�க� அைனவ�� எ�கO� வாE�� �89�ைவ ெவO:பP#த தைடயாக இ��'� க�வ�, 

ஆணவ�, ெபாறாைம, ேபாA? மன:பா�ைம ேபா�றைவகைள கைள�� �89�/�' சா�N 

பக��றவ�களாக -கழ இைறவா உ�ைம ம�றாP��ேறா�.
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பா7கா�8� நாயகேன!

எ� ப��� இ����ற ேநாயாOக�, 2-யவ�க�, ைக�ட:பAடவ�கJ�' எ�களா� 2?�த 

உத�கைள ெச+� அவ�கைள உம� அ�;� -ைள�கைவ�க அ��தர இைறவா உ�ைம 

ம�றாP��ேறா�.

ஒ:யான எ� இைறவா!

இைளஞ�, இள�ெப�க� த�க� வாE�� உ�ைம அ8யாம� வாE�த� கால�கO� த�க� 

எ�ண�கJ�' ஏ5ப, இY/லகF 058�ப�கைள: ெப<தாக� க�- அத5' ஏ5ப# த�க� வாEைவ 

இழ�த Dைல6� த�கைள# ேத5Nவத5' யா�� இ�ைலேய எ�N ஏ��# த��'� இவ�கJ�' Z� 

உம� உட@�:ைப Dைறவாக: ெபா)�� உம� ஆ�6� அ�ைள Dைறவா+ ெப58ட 

ேவ�Pெம�N இைறவா உ�ைம ம�றாP�ேறா�.

எ�லா ம
க;
%� ெப	� ம<&=�>�� ந#ெச$�ைய வழ?%� த/ைதேய!

ேவ5NநாA?னரான X�N ஞா@கJ� ஒ�8ைண��� 'ழ�ைத இேய7ைவ# ேத? ஞான� ெப5ற� 

ேபா� இ�ைறய Sழ�� இைளஞ�க� தா� -�Fசைப6� வIவான .�க� எ�பைத உண��� 

இ�ைறய கலாFசாரF Sழ�� த�கO� ேதைவைய எP#� இைறயா�ைமைய� கA?� கா#� 

இைறமக@� உட@�:ைப உண��� ஒ�8ைண��F ெசயலா5ற வர� ேவ�? இைறவா உ�ைம 

ம�றாP�ேறா�.

ெந	
க4யான ேவைளA� BC எம
% அரD� அைட
கல�மாA	/த எ� இைறவா!

கட�த ஆ�P 21வ�� ெச+த அைன#� ந�ைமகJ�'�, எ�களா� ஏ5பAட அைன#�# 

தவNகைள3� ம�@#� எ�கJ�' L�P� ஒ� மNவாE/: ெப58ட: H-ய ஆ�ைட ஆ^ரா� 

ெகாP#� அைன#� மாQட� அைம-, மனம�E/, அ�;� அைடயாளமாக/� எ�ேலா�� 

எ�லா2� ெப5NF சம#�வ� தைழ#ேதா��ட இைறமக� இேய7�� வ)யாக உ�ைம 

ம�றாP�ேறா�.

E&�ப4த�� ம<ைமைய உ� �	
%��ப'�� வ�யாக உணC'�ய எ� இைறவா!

எ�க� 'P�ப�கO� இைறமக� வாE��� காA?ய அேத வ)ைய, நா�கJ� கைட;?#�, எ�க� 

'P�ப�க� ேகா�லா+ ஒO��-ட, எம�' 7யநலம5ற அ�H�, அP#-�:பவ�ட� நAH 

பாராAP� ந�ல உ�ள�கைள3� தர ேவ�Pெம�N இைறவா உ�ைம ம�றாP��ேறா�.
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இ�ைறய �/தைன

''�ழ������ ஞா@க� வ��, 'cத�கO� அரசராக: ;ற�-���றவ� எ�ேக? அவர� ��L� 

எழ� க�ேடா�. அவைர வண�க வ�-���ேறா�' எ�றா�க�'' (ம#ேத3 2:2)

jE#-ைச ஞா@ய� இேய7ைவ வண��ன� எ�Q� ெச+- ம#ேத3 ந5ெச+-6� இட� ெபN�ற�. 

ம@தராக: ;ற�த இைற� 'ழ�ைத இ9ரேயலைர மAPம�8 உலக ம�க� அைனவைர3� LAக 

வ�தா� எ�Q� க�#� இYவரலா58� fற:பP�ற�. jE#-ைச ஞா@ய� ;ற இன#ைதF 

சா��தவ�க�. அவ�க� ேந<ய உ�ள#ேதாP கட/ைள# ேதP��ற எ�லா ம@த��'� 

அைடயாளமாக அைம��றா�க�. இய5ைக6� ேதா�8ய ஒ� 0ற:H DகE/ அவ�கைள� 

கட/Oட� இAPF ெச��ற�. அதாவ�, அ-சய ��L� ஒ�N அ�த ஞா@ய��' வ)காA?யாக 

அைம�� அவ�கைள வ)நட#��ற�.

ம@த� கட/ைள# ேத?� க�P;?�க உ�வா�க:பAடவ�க�. அவ�கJைடய உ�ள#-� ஆழ#-� 

கட/� ேவAைக ப-���ள�. எனேவதா� ெதாட�க கால#-���ேத ம@த� கட/ைள# ேத? 

வ���ளன�. 0ல ேவைளகO� ம@த�க� கட/ைள# தவறாக அைடயாள� க�ட��P. ஏ�, 

இ�Nfட கட/� எ�றா� யா� எ�Q� ேக���' ஒ#த க�#�ைடய ப-� �ைட:ப� அ<�. 

ஆனா� அைம-6�8 அைலேமா���ற ம@த உ�ள� கட/ைள� க�P, உண��� அQப����ற 

Dைல6�தா� உ�ைமயான அைம-ைய�; க�டைட3�. கட/Oட[��� அக�N ேபா��ற 

ேவைளகO� ந� உ�ள#-� சCசல� உ�டாவைத நா� உண���ேறா�. ஞா@ய��' வ)காA?ய 

��L� அவ�கJைடய பா�ைவ6���� மைற�த ேவைளகO� அவ�கJ� வ)தPமா8ய��P. 

ஆனா� அவ�கJைடய ேதட� ெதாட��த�. ��L� காA?ய ஒO3� இN-வைர 'ைறபட��ைல. 

கட/O� அ�� எ�Q� ஒO ந� இதய#-� ஒO���, ந�ைம வ)நட#�வைத நா� உணர 

ேவ�P�. ந� இதய� ந�[� .�P��ற ஆழமான ஆவ�கைள நா� உத8# த�O�டாம� 

ெதாட��� வ)நட�தா� உல�� ஒOயா�ய �89�ைவ� க�Pெகா�ேவா�. ஒOெப5ற நா� ந� 

ந�;�ைக: பயண#ைத L�P� ெதாட�ேவா�. ;றைர இேய7�ட� இAPFெச���ற சாA0களாக 

மா8Pேவா�.

ம�றாAP:

இைறவா, Z� காAP��ற ஒOைய# ெதாட��� எ�க� ந�;�ைக: பயண� அைம�-ட அ��தா��.
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