
ெபா��கால�	
 இர�டா� ஞா�� 

	�வ�பா� ஆ�� - C

2022-01-16

(இ�ைறய வாசக�க�:

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக�. 62:1-5 ,

ப�ல�: அைன�� ம�க!ன�க"�#� ஆ%டவ'� �ய�த# ெசய�கைள அ+�,�க�.! ,

/��0த� ப1� ெகா'�/ய��# எ2/ய 2த� /�2க�/���� வாசக� 12: 4-11 ,

ேயாவா� எ4/ய ந6ெச7/8���� வாசக� 2:1-11 )

	��ப� �
�ைர

மா9:�#'யவ�கேள, ெபா��கால�/� இர%டா� ஞா8= /�>ப�ைய :ற>?�க உ�க� அைனவ 

ைர,� அ�Aட� அைழ��ேறா�. ந� ஆ%டவ'� மா9:C# ெசய�கைள ந� வாD�� அEப��க 

இ�ைறய /�வFபாG நம�# அைழ>A �G��ற�. மHத� களா�ய நா� அைனவ�� கட1!� 

ேம�ைமைய உண���, அவர� மா9:ைம8� ப�#ெபறேவ அைழ�க>ப9J���ேறா�. ஆ%டவ� 

இேயK�� உத�ைய> ெப6= ம�ழ அ�ைன ம'யா�� ப'��ைர ேதைவ எ�பைத இ�ைறய 

ந6ெச7/ நம�# எG��ைர��ற�. கானாL� /�மண MகDN:8� /ரா9ைச இரச� O��த ெபா4�, 

ம'ய�ைன8� ப'��ைரயா� ஒ� A�ைம MகD�தைத� கா%�ேறா�. நம� அ� றாட� ேதைவக!� 

இைறய�ைன8� ப'��ைரைய நாJ, இைறவH� உத�கைள Kைவ�� வா4� வர� ேவ%J, இ�த 

/�>ப�8� ப�ேக6ேபா�.
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� வா!க" ம
றா%�க":

�%Qல�� R6+�>பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க%கைள உய��/,�ேள�.

ப/� : ஆ%டவேர எ�க� ம�றா9ைட� ேக9ட�"�.

ஞான�	
 ெதாட�கமா� இைறவா,

எ� /��த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற�தா� அைனவ��, 0ய ஆ�8� ஆ6றைல> 

ெப6றவ�களா7, /�Nசைப8� ம�கைள,�, உலக நாGக!� தைலவ�கைள,� Mைற உ%ைம8� 

பாைத8� வFநட�த உதவ ேவ%Gெம�= உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

வானக� த*ைதேய இைறவா, உ�ைம வா.�	� ேபா/�0ேறா�.

அ�ைன ம'யாைவ எ�க� அைனவ��#� தாயாக� த�தத6காக ந�+ S=�ேறா�. அ�த 

அ�ைனைய> ?� ப6+ நா�க"� ஏைழ, எ!ேயா�, ஓர�க9ட>ப9ேடா� V� :ற>A� கவன� 

ெசW�/, அவ�க"�# உ'ய தர2�, அள1� C�க ஒ��X9ைட> ெபற உைழ�க� ேதைவயான 

அ�ைள வழ�க ேவ%Gெம�= உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

மா%!�
 ம
னரா� இைறவா,

எ� நா9G ம�க� அைனவ�� உ�ைம> ப6+ய உ%ைமகைள ���?� ேதட1�, �+Yதவ 

உ%ைமகைள> Aற�கZ�க 0%G� தவறான வFகா9Gத�க!� இ��� �ல� நட�க1�, உ� 

மா9:ைம8� அரைச இ�ம%Z� வரேவ6க1� �ைணA'ய ேவ%Gெம�= உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

2�ைமக3
 ேவ*தரா� இைறவா,

உல�� பண�, AகD, பத� ேபா�றவ6=�# ஆைச>ப9G, [/ைய,�, உ%ைமைய,� #Fேதா%J 

Aைத�#� Oயவ�க� மன�/��ப1�, �+Yதவ ந�?�ைகக"�# தவறான �ள�க� அ!�#� 

மதெவ+ய�க� உ�ைம> ப6+ய உ%ைமகைள ஏ6=�ெகா�ள1� A�ைம ெச7ய ேவ%Gெம�= 

உ�ைம ம�றாG�ேறா�.
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ஒ3யான எ� இைறவா!

இைளஞ�, இள�ெப%க� த�க� வாD�� உ�ைம அ+யாம� வாD�த� கால�க!� த�க� 

எ%ண�க"�# ஏ6ப, இ\1லகN :6+�ப�கைள> ெப'தாக� க�/ அத6# ஏ6ப� த�க� வாDைவ 

இழ�த Mைல8� த�கைள� ேத6=வத6# யா�� இ�ைலேய எ�= ஏ��� த��#� இவ�க"�# [� 

உம� உடH�>ைப Mைறவாக> ெபாF�� உம� ஆ�8� அ�ைள Mைறவா7 ெப6+ட 

ேவ%Gெம�= இைறவா உ�ைம ம�றாG�ேறா�.

எ7லா ம�க8�9� ெப�� ம0.:!;%�� ந/ெச>	ைய வழ@9� த*ைதேய!

ேவ6=நா9Jனரான ]�= ஞாHக"� ஒ�+ைண��� #ழ�ைத இேயKைவ� ேதJ ஞான� ெப6ற� 

ேபா� இ�ைறய ^ழ�� இைளஞ�க� தா� /�Nசைப8� வWவான 0%க� எ�பைத உண��� 

இ�ைறய கலாNசாரN ^ழ�� த�க!� ேதைவைய எG�� இைறயா%ைமைய� க9J� கா�� 

இைறமகH� உடH�>ைப உண��� ஒ�+ைண��N ெசயலா6ற வர� ேவ%J இைறவா உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

ெந��கAயான ேவைள�7 CD எம�9 அரF� அைட�கல�மா��*த எ� இைறவா!

கட�த ஆ%G 24வ�� ெச7த அைன�� ந�ைமக"�#�, எ�களா� ஏ6ப9ட அைன��� 

தவ=கைள,� ம�H�� எ�க"�# V%G� ஒ� ம=வாD1> ெப6+ட> A/ய ஆ%ைட ஆ_ரா� 

ெகாG�� அைன�� மாEட� அைம/, மனம�D1, அ�?� அைடயாளமாக1� எ�ேலா�� 

எ�லா2� ெப6=N சம��வ� தைழ�ேதா��ட இைறமக� இேயK�� வFயாக உ�ைம 

ம�றாG�ேறா�.

G.�பAத�
 ம0ைமைய உ� 	��9��ப�	
 வ�யாக உணD�	ய எ� இைறவா!

எ�க� #G�ப�க!� இைறமக� வாD��� கா9Jய அேத வFைய, நா�க"� கைட?J��, எ�க� 

#G�ப�க� ேகா�லா7 ஒ!��/ட, எம�# Kயநலம6ற அ�A�, அG�/�>பவ�ட� ந9A 

பாரா9G� ந�ல உ�ள�கைள,� தர ேவ%Gெம�= இைறவா உ�ைம ம�றாG��ேறா�.
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