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(இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப�க� ������ வாசக�14:21-27,

���பாட�க�145;8-13,

��ெவ��பா  ������ வாசக� 21:1-5,

+ேயாவா� எ#�ய ந%ெச&�'���� வாசக� 13:31-35)

���ப� �	�ைர

ஆ)டவ*� அ�,-.*ேயாேர, ந� அ�பரா� இேய12� ெபயரா�, பா3கா கால��� ஐ�தா� 

ஞா'7 ���ப�-. உ�க� அைனவைர:� வரேவ%;ேறா�. நம� ஆ)டவ� இேய1 ந�ைம அ�, 

ெச&த� ேபா�7, நா>� ஒ�வ� ம%றவ*ட� அ�, ெகா)டவ�களா& வாழ இ�ைறய ��வBபா  

நம-. அைழ�, 2 -;ற�. ;C3�2� வாDE கடEைள மாFG�ப ��ய� ேபால, ந� அ�, 

வாD2� வBயாக கடEைள மாFG�ப �த நா� அைழ-க�பF ேளா�. இேய12� அைழ�,-. 

ஏ%ப அவர� Iட�களா& வாD��, கடE� த�� மாFGைய� ெபற வர� ேவ)J, நா� இ�த 

���ப�'� ப�ேக%ேபா�.
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�த� வாசக

எ�கK� Gல� அ�. வ�� த�கKைடய ேபLசா� உ�கள� மன�ைத- .ழ�M உ�கைள- கல-க>றL 

ெச&தன�

����த� ப�க� ������ வாசக�14:21-27

21 ேமாேச'� சFட�ைத அC2�ேபா� >%கால�����ேத எ�லா நகர�க�N� இ�-;�றன�; 

அதைன ஓ&Eநா�ேதா7� ெதா#ைக- Qட�க�� வாG��� வ�;�றன�." 22 M�, 

����த�கK� S�ப�கK� ��Lசைபயா� அைனவ�� த�>� Gலைர� ேத��ெத �� அவ�கைள� 

பEேலா � ப�னபாேவா � அ��ேயா-;யாE-. அT�,வ� எ�7 U�மாV�தன�. அWவாேற 

அவ�க� சேகாதர�க�ைடேய >த�ைம இட� ெப%C��த ப�சபா என அைழ-க�பFட Xதாைவ:� 

Iலாைவ:� ேத��ெத �தா�க�. 23 M�, அவ�க� ஒ� கJத�ைத எ#� அவ�க� ைக'� ெகா �� 

அT�Mனா�க�. அ-கJத���, "����த�� S�ப�� சேகாதர�மா;ய நா�க� அ��ேயா-;யா, 

G*யா, G�Gயா ஆ;ய இட�க�N�ள Mற இன��L சேகாதர� சேகாத*கK-. வாD��- 

Q7;�ேறா�. 24 எ�கK� Gல� அ�. வ�� த�கKைடய ேபLசா� உ�கள� மன�ைத- .ழ�M 

உ�கைள- கல-க>றL ெச&தன� எ�7 ேக�2�பFேடா�. இவ�கK-. நா�க� எ�த- கFடைள:� 

ெகா -க2�ைல. 25 எனேவ, நா�க� ஒ�மன��ட� QJவ�� Gலைர� ேத��ெத �� எ� 

அ�,-.*ய ப�னபா, பE� ஆ;ேயாேரா  உ�க�ட� அT�,வெத�7 U�மாV�ேதா�. 26 

இவ�க� இ�வ�� ந� ஆ)டவ� இேய1 ;C3�E-காக� த�க� உ'ைர:� ெகா -க� 

���தவ�க�. 27 எனேவ, நா�க� Xதாைவ:� Iலாைவ:� உ�க�ட� அT�,;ேறா�. அவ�க� 

நா�க� எ#�;ற இவ%ைற� த�க� வா&ெமாB Sல� உ�கK-. அC2�பா�க�.

- இ� ஆ)டவ� வழ�.� அ��வா-..

- இைறவா உம-. ந�C
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ப�Nைர� பாட�

ப�ல2: எ� கடEேள, உ�ைம� ,கD�� ஏ��ேவ�!

���பாட�க�145;8-13

ஆ)டவ� இர-க>� கVE� உைடயவ�. எ��� Gன� ெகா�ளாதவ�. ேபர�, ெகா)டவ�. 

ஆ)டவ� எ�லா�-.� ந�ைம ெச&பவ�. தா� உ)டா-;ய அைன���Z�� இர-க� காF பவ�. 

ப�ல2

ஆ)டவேர, [� உ�வா-;ய யாE� உம-. ந�C ெசN���. உ�>ைடய அ�ப�க� உ�ைம� 

ேபா%7வா�க�. அவ�க� உம� அரG� மாFGைய அC2�பா�க�. உம� வ�லைமைய� ப%C� 

ேப1வா�க�. ப�ல2

மாVட�-. உ� வ�லைமL ெசய�கைள:� உம� அர1-.*ய மாFG'� ேபெரா�ைய:� 

,ல�ப ��வா�க�. உம� அர1 எ�லா- கால�க�N>�ள அர1. உம� ஆKைக தைல>ைற 

தைல>ைறயாக உ�ள�. ப�ல2

இர)டா� வாசக�

��ெவ��பா  ������ வாசக� 21:1-5

1 M�, நா� ,�யெதா� 2)ணக�ைத:� ,�யெதா� ம)ணக�ைத:� க)ேட�. >�, இ��த 

2)ணக>� ம)ணக>� மைற��2Fடன. கடN� இ�லாம% ேபா'%7. 2 அ�ெபா#� ,�ய 

எ�சேல� எ�T� ��நக� கடE�ட]��� 2)ணக�ைத 2F  இற�;வர- க)ேட�. த� 

மணமகT-காக� த�ைனேய அ� ெச&� ெகா)ட மணமகைள�ேபா� அ� ஆய�தமா& இ��த�. 3 

M�, 2)ணக������ எ#�த ெப�� .ர� ஒ�ைற- ேகFேட�. அ�, "இேதா! கடE�� 

உைற2ட� மVத� ந ேவ உ�ள�. அவ� அவ�க� ந ேவ .J'��பா�. அவ�க� அவ�-. 

ம-களா& இ��பா�க�. கடE�தாேம அவ�கேளா  இ��பா�; அவேர அவ�கKைடய கடEளா& 

இ��பா�. 4 அவ�கKைடய க)^� அைன�ைத:� அவ� �ைட�� 2 வா�. இVேம� சாE இரா�. 

�யர� இரா�, அ#ைக இரா�, ��ப� இரா�; >�, இ��தைவெய�லா� மைற�� 2Fடன" 

எ�ற�. 5 அ�ெபா#� அ*யைண'� _%C��தவ�, "இேதா! நா� அைன�ைத:� ,�ய� 

ஆ-.;ேற�" எ�7 QCனா�. ேமN�, ""இWவா-.க� ந�ப�த-கைவ, உ)ைம:�ளைவ" என 

எ#�" எ�றா�.

- இ� ஆ)டவ� வழ�.� அ��வா-.

- இைறவா உம-. ந�C
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ந%ெச&�-. >� வாD�ெதா�

அ�ேல`யா, அ�ேல`யா! அ�ேல`யா, அ�ேல`யா நா� உ�க�ட� அ�, ெசN��ய� ேபால 

[�கK� ஒ�வ� ம%றவ*ட� அ�, ெசN���க�.எ�;றா� ஆ)டவ�. அ�ேல`யா. அ�ேல`யா

ந%ெச&� வாசக�

+ேயாவா� எ#�ய ந%ெச&�'���� வாசக� 13:31-35

31 அவ� ெவ�ேய ேபானM� இேய1, "இ�ேபா� மாVடமக� மாFG ெப%7�ளா�. அவ� 

வBயாக- கடEK� மாFGெப%7�ளா�. 32 கடE� அவ� வBயாக மாFG ெப%றாரானா� கடEK� 

த� வBயா& அவைர மாFG�ப ��வா�. 33 M�ைளகேள, இ�T� GC� காலேம உ�கேளா  

இ��ேப�. [�க� எ�ைன� ேத _�க�. ஆனா� நா� ேபா.� இட��%. உ�களா� வர இயலா�. 

இைதேய Xத�கK-.L ெசா�ேன�; இ�ேபா� உ�கK-.� ெசா�;ேற�.34 "ஒ�வ� ம%றவ*ட� 

அ�, ெசN���க�" எ�T� ,�ய கFடைளைய நா� உ�கK-.- ெகா -;ேற�. நா� உ�க�ட� 

அ�, ெசN��ய� ேபால [�கK� ஒ�வ� ம%றவ*ட� அ�, ெசN���க�. 35 [�க� ஒ�வ� 

ம%றவ�-.L ெசN��� அ�M���� [�க� எ� Iட�க� எ�பைத எ�லா�� அC�� ெகா�வ�" 

எ�றா�.

- இ� ;C3� வழ�.� ந%ெச&�.

- ;C3�ேவ உம-. ,கD.
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21வாGக� ம�றாF க�:

2)aல;� _%C��பவேர! உ�ைம ேநா-;ேய எ� க)கைள உய���:�ேள�.

ப�� : ஆ)டவேர எ�க� ம�றாFைட- ேகFட�K�.

உ�! அ#�பவேர இைறவா,

��Lசைப'� ம-க� அைனவ�� இைறய�MN�, Mறர�MN� வளர வBகாF பவ�களா& �க#� 

வர�ைத ���த�ைத, ஆய�க�, .�-க�, �றவற�தா� அைனவ �-.� வழ�;ட ேவ) ெம�7 

உ�ைம ம�றா ;ேறா�.

அ	(� த�ைதேய எ இைறவா!

உ-ைர� ரbயா ேபா� 2ைர2� >JE ெபறE�; அைம�யான cழ� ஏ%படE�, ேபா*� 

பா��,-க� 2ைர2� IரைடயE�, வ�>ைறக� >%7�ெபறE� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா ;ேறா�.

ஞான��	 உைற-டமான எ இைறவா!

ேபா*னா� பல2த இழ�,-கைளL ச��-;�ற ம-கைள ஒ�,-ெகா -;�ேறா�. அ�பான 

மVத�கைள, உட� உ7�,-கைள, உடைமகைள, d�ம�ைய, மன ம;DLGைய, ேவைலகைள 

இ�T� பலவ%ைற இழ�� த2�ேபா�-. ஆ7தலாகE�; ஆதரவாகE� [ேர இ�-க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா ;ேறா�.

ந� ஆயேன! எ இைறவா!

க��� ேவ7பா க� ஏ%ப ;�றேபா� ச)ைடகைள 2 �� அைம�� ேபL1 வா��ைதக�� U�E 

காணE�, ம-க�� அைம�யான வாDைவ:�, நலைன:� .C�� அ-கைற ெகா�ளE�, எ�க� 

தைலவ�கைள வB நட�த ேவ) ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா ;ேறா�.
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எ1க2 ஒ#யா இைறவா,

உ�ைம� ப%Cய உ)ைமைய� ,ற-க���, தவறான ெகா�ைககைள:�, சமய�கைள:� M�ப%C 

வா#� ம-க�, உ)ைம கடEளா;ய உ�ைம ஏ%7-ெகா�ளE� உம� அரG� ஒ�CைணயE� 

அ��,*ய ேவ) ெம�7 உ�ைம ம�றா ;ேறா�.

மனமா4ற��	 நாயகேன எ இைறவா!

;C3தவ உ)ைமகைள எ���பைதேய ேநா-கமாக ெகா)  வா#� மா%7 சமய� �ன� 

அைனவ�� மன����M, உம� உ)ைம'� ஒ�ைய ேநா-; >�ேனற அ��,*ய ேவ) ெம�7 

உ�ைம ம�றா ;ேறா�.

இைறவா!

Z) � உலைக வாFJவைத-.� இ�த ெதா%7 ேநா'���� உலகம-கைள கா�பா%7�. இழ�த 

வாDைவ Z) � ெப%7 வளைமேயா  ,��ெபாBேவா � உம� சாFGகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாB:மா7 உ'��த இேய12� வBயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா ;�ேறா�.
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இ�ைறய G�தைன

கடE� மாFG ெபறF � !

பா3கா கால��� ஐ�தா� ஞா'றா;ய இ�7 நா� ெசN��� அ�, வBயாக இைறவ� மாFGைம 

அைடயேவ) � எ�7�, அ�M���ேத Mற� ந�ைம இேய12� Iட�களாக அைடயாள� கா)ப� 

எ�7� இைறெமாB வBயாக அC;�ேறா�. இேய1 தம� இ7� ெசப��� இWவா7 ெசM�தா�: #

8220;மாVட மக� வBயாக- கடEK� மாFG ெப%7�ளா�”. நா� ேந�ைமேயா �, அ�ேபா � 

ஆ%7;�ற ஒWெவா� ெசய�N� இைறவ� மாFG அைட;�றா�. மன� ம;D;�றா�; எ�பேத 

ஒ� ந%ெச&� அ�லவா! எனேவ, நா� எைதL ெச&தாN�, அLெசய� வBயாக இைறவ� மாFG 

அைடயேவ) � எ�T� மனdைல'� ப�யா%ற ேவ) �. நம� ஒWெவா� அ�,L ெசயN� 

இைறவைன மனம;ழL ெச&;ற� எ�பைத உண��தா�, நம� ெசய�கK-.� ,�ய ப*மாண� 

;ைட-காதா? எனேவ, நாம எைதL ெச&தாN�, Q�-காக ெச&யாம�, ஆ)டவ�-காக ெச&ய 

>�வ�ேவாமாக!

ம	றா5�:

உைழ�ைப ேம�ைம�ப ��, த�ைதைய மாFG�ப ��ய இேய1ேவ, இைறவா, உ�ைம� 

ேபா%7;ேறா�. #8220;த�ைத என-.- ெகா �த ேவைலைய ெச&�>J�பேத எ� உணE” எ�7 

ெமாB��, உைர�தவாேற த�ைத'� ப�கைள ந�றாகL ெச&�, த�ைதைய மாFG�ப ��hேர. 

உம-. ந�C. உ�ைம� ேபால நா�கK� உைழ-க, இைறவைன மாFG�ப �த அ��தா�>;. 

உம-ேக ,கD, உம-ேக ந�C, உம-ேக மாFG, ஆெம�.
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