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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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��வா�க� ம�றா�க�:

��Uல�� 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# ேத,வ%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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பா1கா�2� 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�.

ஒ4யான எ+ இைறவா!

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

எ�ண�கJ�' ஏ5ப, இZ/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�' [� 

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

ேவ�Pெம�N இைறவா உ�ைம ம�றாP�ேறா�.

எ.லா ம
க5
6+ ெப	+ ம789�:�+ ந;ெச=�ைய வழ>6+ த%ைதேய!

ேவ5NநாA?னரான \�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	
க,யான ேவைள@. AB எம
6 அரC+ அைட
கல�மா@	%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�.

D8�ப,த�� ம7ைமைய உ+ �	
6�+ப#�� வ�யாக உணB#�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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உல�� ஒOயாக உ�ைம ெவO:பP#-ய இேய7ேவ, உ�ைம: ேபா5N�ேறா�.

உல�� வா1� அைன#� நாAP ம�கJ�'� [ேர LAபராக, ஒOயாக, வ)யாக, ந�;�ைக நாதமாக 

உ�ைம ெவO:பP#-6�:பத5காக ந�8 ^N�ேறா�. இ�த ந�;�ைக எ�க� வாE�I� 

வ)பாA?I� ெவO:பட ஆ5றைல#தர இைறவா உ�ைம ம�றாP��ேறா�.
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