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(இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப�க� ������ வாசக�:

2: 1-11,���பாட�04: 1,24. 29-30. 31,34,

����த� ப��ெகா ��ய�!" எ$�ய %தலா� ��%க������ வாசக� 

12: 3-7, 12-13,

'(த ேயாவா� எ$�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 20:19-23)

���ப� %�.ைர

இைற ஆ1!" யவ�கேள, �ய ஆ1யா � வ�ைக� ெப�1ழா� ���ப�!" 

உ�க� அைனவைர8� அ�ேபா9 வரேவ+:ேறா�. ந� ஆ<டவ� இேய= 

:>?� 1<ணக� ெச�A� %�', தன� Bட�கைள பல�ப9��� 

�ைணயாளராக �ய ஆ1யாைர அ.�'வதாக வா!கC����தா�. இேய= 

1<ேண+ற� அைட�த ப�தா� நாC� �ய ஆ1யா � வ�ைக DகE�த�. 

ேத+றரவாளரான �ய ஆ1யா � ஆ+றலா� உF��ப9�த�பGட 

����த�க� :>?�1� ந+ெச,�ைய� ���ட� பைறசா+> ��Hசைபைய 

DF1ய நாைள நா� இ�F ெகா<டா9:ேறா�. ����த�கைள� ேபா�F �ய 

ஆ1யா � ஆ+றைல� ெப+றவ�களா, :>?��!" சா�F பக�� 

வர��!காக, இ����ப�-� நா� உ�!கமாக ம�றா9ேவா�.
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%த� வாசக�

ெந��'�ேபா�ற Jள�+ற நா�க� ஒLெவா�வ� ேமA� வ�� அம��தைத 

அவ�க� க<டா�க�. அவ�க� அைனவ�� �ய ஆ1யா� 

ஆGெகா�ள�பGடன�

����த� ப�க� ������ வாசக� 2: 1-11

ெப�த!ேகா?� எ�.� நா� வ�தேபா� அவ�க� எ�லா�� ஒேர இட��� 

MN-��தா�க�. �Oெர�F ெகா9�கா+F P=வ� ேபா�F ஓ� இைரHச� 

வான������ உ<டா:, அவ�க� அம����த P9 %$வ�� ஒ��த�. 

ேமA� ெந��'�ேபா�ற Jள�+ற நா�க� ஒLெவா�வ� ேமA� வ�� 

அம��தைத அவ�க� க<டா�க�. அவ�க� அைனவ�� �ய ஆ1யா� 

ஆGெகா�ள�பGடன�. �ய ஆ1-� �<9தலா� அவ�க� ஒLெவா�வ�� 

ெவLேவறான ெமாRகC� ேபச�ெதாட�:னா�க�. அ�ெபா$� வான��� 

S$�ள அைன�� நா9கCAT���� வ����த இைற�ப+F�ள Uதம!க� 

எ�சேலT� த�:-��தன�. அ�த ஒ�ைய!ேகG9! MNய �ரளான ம!கV� 

ஒLெவா�வ�� த� ெசா�த ெமாRகC� அவ�க� ேபச!ேகG9! 

"ழ�பமைட�தன�. எ�ேலா�� மைல���ேபா,, "இேதா ேப=:�ற இவ�க� 

அைனவ�� க�ேலய� அ�லவா? அLவா>�!க ந�%ைடய தா,ெமாRகC� 

இவ�க� ேப=வைத நா� ஒLெவா�வ�� ேகGபெத�பN? " என 1ய�தன�. 

பா��த��, ேம�ய��, எலாTய��, ெமச�ெபா�தாTயா, Uேதயா, 

க�பேதா!:யா, ேபா��, ஆYயா ஆ:ய நா9கC� வாE:�றவ�கV�, J :யா, 

ப�J�யா, எ:��, Yேர� நகைரய9�த �Jயா1� ப"�கC� வா$� 

ம!கV� உேராைம-���� வ�� த�:-��தவ�கV�, Uத��, Uத� 

த$1ேயா�� :ேர!க��, அேர:ய�� ஆ:ய நா� ந�ெமாRகCேல கட�C� 

மாெப�� ெசய�கைள இவ�க� ேபச!ேகG:ேறாேம! "எ�றன�

- இ� ஆ<டவ� வழ�"� அ��வா!".

- இைறவா உம!" ந�>
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ப�Aைர� பாட�

ஆ<டவேர, உ� ஆ1ைய அ.�J, ம<ணக��� %க�ைத� '��J!:�[�.

���பாட�04: 1,24. 29-30. 31,34

1 எ� உ-ேர! ஆ<டவைர� ேபா+>9! எ� கட�ளா:ய ஆ<டவேர! \� 

எ��ைண ேம�ைமT!கவ�! 24யஉ ஆ<டவேர! உ� ேவைல�பா9க� 

எ�தைன எ�தைன! ]�லக� உ� பைட�'களா� Dைற���ள�. ப�ல1

29 \� அவ+>� ^Hைச DF��1Gடா�, அைவ மா<9 மFபN8� '$�!ேக 

���'�. 30 உம� ஆ1ைய \� அ.�ப, அைவ பைட!க�ெபF:�றன; 

ம<ணக��� %க�ைத� '��J!:�[�. ப�ல1

31 ஆ<டவ � மாGY எ�ெற�F� Dைல����பதாக! அவ� த� 

ெசய�கைள! ">�� ம:Eவாராக! 34 எ� �யான� பாட� அவ�!" உக�ததா, 

இ��பதாக! நா� ஆ<டவ � ம:EHY ெகா�ேவ�. ப�ல1
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இர<டா� வாசக�

��Hசைபேய அவர� உட�. எ�"� எ�லாவ+ைற8� Dர�':�ற அவரா� அ� 

Dைற� ெபF:�ற�.

����த� ப��ெகா ��ய�!" எ$�ய %தலா� ��%க������ வாசக� 

12: 3-7, 12-13

சேகாதர�, சேகாத கேள! ந� ஆ<டவரா:ய இேய= :>?�1� கட�V� 

மாGY T" த�ைத8மானவ� அவைர %$ைமயாக \�க� அ>��ெகா�VமாF 

ஞான%�, ெவC�பா9� த�� �ய ஆ1ைய உ�கV!" அ��வராக! 

கட�Vைடய அைழ�' உ�கV!" எ�தைகய எ��ேநா!ைக� த���ள� 

எ�F�, இைறம!கV!" அவ� அC!"� உ ைம�ேபF எ��ைண மாGY 

T!க� எ�F�, அவ�a� ந�J!ைக ெகா�பவ�களா:ய ந�Tட� 

ெசயலா+F:ற அவர� வ�லைம எ��ைண ஒ�'ய�� அ+ற�, ேமலான� 

எ�F� \�க� அ>8மாF உ�க� அக!க<க� ஒCUGட� ெபFவனவாக! 

கட�� வ�ைம T!க த� ஆ+றைல, :>?�1ட� ெசய�ப9��, இற�த 

அவைர உ-��ெதழH ெச,�, 1<bல:� தம� வல�ப!க��� அம���னா�. 

அத� ^ல� ஆGYயாள�, அ�கார� ெகா<ேடா�, வ�லைம உைடேயா�, 

தைலைம தா�"ேவா� ஆ:ய அைனவ�!"� ேமலாக�� அவைர உய���னா�: 

இL�ல:� மG9� அ�ல: வ�� உல:A� ேவF எ�ெபய� 

ெகா<ேடா-�!"� ேமலாக�� அவைர உய���னா�. அைனவைர8� 

:>?��!" அNப�யHெச,�, அைன��!"� ேமலாக, அவைர� 

��Hசைப!"� தைலயாக� த�த�Cனா�. ��Hசைபேய அவர� உட�. எ�"� 

எ�லாவ+ைற8� Dர�':�ற அவரா� அ� Dைற� ெபF:�ற�.

- இ� ஆ<டவ� வழ�"� அ��வா!"

- இைறவா உம!" ந�>

4



ந+ெச,�!" %� வாE�ெதா�

அ�ேலcயா, அ�ேலcயா! �ய ஆ1ேய, எ$�த�C வா��, உ�T� 

ந�J!ைக ெகா<ேடா � இதய�கைள Dர�Jய�V�, அவ+>� உம� 

அ�J� d ப+>ெய யH ெச,த�V�. அ�ேலcயா

ந+ெச,� வாசக�

'(த ேயாவா� எ$�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 20:19-23

அ�F வார��� %த� நா�. அ� மாைல ேவைள. Uத�கV!" அeYH Bட�க� 

தா�க� இ��த இட��� கத�கைள ^Nைவ����தா�க�. அ�ேபா� இேய= 

அ�" வ�� அவ�க� ந91� D�F, "உ�கV!" அைம� உ �தா"க! " எ�F 

வாE��னா�. இLவாF ெசா��ய J� அவ� த� ைககைள8� 1லாைவ8� 

அவ�கCட� காGNனா�. ஆ<டவைர! க<டதா� Bட�க� ம:EHY 

ெகா<டா�க�. இேய= a<9� அவ�கைள ேநா!:, "உ�கV!" அைம� 

உ �தா"க! த�ைத எ�ைன அ.�Jய� ேபால நா.� உ�கைள அ.�ப:ேற� 

" எ�றா�. இைதH ெசா�ன J� அவ� அவ�க�ேம� ஊ�, "�ய ஆ1ைய� 

ெப+F! ெகா�V�க�. எவ�ைடய பாவ�கைள \�க� ம�(�g�கேளா, 

அைவ ம�(!க�ப9�. எவ�ைடய பாவ�கைள ம�(யா���g�கேளா, 

அைவ ம�(!க�படா " எ�றா�.

- இ� :>?� வழ�"� ந+ெச,�.

- :>?�ேவ உம!" 'கE.
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��வா�க� ம�றா��க�:

ஆ�ைய ெபா�பவரா� இைறவா,

�ய ஆ1யா � வ�ைகயா� ேதா�> வள��த ��Hசைப, அேத ஆ1யாரா� 

வRநட�த�பG9 ெசR�ேதா�"மாF, ���த�ைத, ஆய�க�, "�!க�, 

�றவற�தா� அைனவ�!"� ஆ1யானவ � அ�� ெகாைடகைள வழ�க 

ேவ<9ெம�F உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

அ�"# த%ைதேய எ� இைறவா!

உ!ைர� ரhயா ேபா� 1ைர1� %N� ெபற��; அைம�யான iழ� 

ஏ+பட��, ேபா � பா��'!க� 1ைர1� Bரைடய��, வ�%ைறக� 

%+F�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

ஞான#�� உைற�டமான எ� இைறவா!

ேபா னா� பல1த இழ�'!கைளH ச��!:�ற ம!கைள 

ஒ�'!ெகா9!:�ேறா�. அ�பான ம(த�கைள, உட� உF�'!கைள, 

உடைமகைள, D�ம�ைய, மன ம:EHYைய, ேவைலகைள இ�.� பலவ+ைற 

இழ�� த1�ேபா�!" ஆFதலாக��; ஆதரவாக�� \ேர இ�!க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.
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ந. ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவFபா9க� ஏ+ப9:�றேபா� ச<ைடகைள 19�� அைம�� ேபH= 

வா��ைதகC� d�� காண��, ம!கC� அைம�யான வாEைவ8�, நலைன8� 

">�� அ!கைற ெகா�ள��, எ�க� தைலவ�கைள வR நட�த 

ேவ<9ெம�F இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

��/. வா0பவரா� இைறவா,

இL�ல:� =க�கைள நாN உ�ைம� 'ற!க��� வா$� ம!க� அைனவ��, 

1<ணக வாEைவ� ப+> Y��!க��, \� கா<J�த அ�' வR-� நட�� 

1<ணக வாEைவ உ ைமயா!:!ெகா�ள�� உதவ ேவ<9ெம�F உ�ைம 

ம�றா9:ேறா�.

"1வா02 அ3பவரா� இைறவா,

இ�த உல:� பண�, பத1, Y+>�ப� ேபா�றவ+>� =க�கைள� ேதN, அ�� 

வாE1� நாGடT�> வா$� ம!க� a� உம� '��J!"� ஆ1ைய� 

ெபாR��, 1<ணக�ைத வாEைவ நாN� ேத9� மனைத அவ�கV!" அ�ள 

ேவ<9ெம�F உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

இைறவா!

a<9� உலைக வாGNவைத!"� இ�த ெதா+F ேநா-���� உலகம!கைள 

கா�பா+F�. இழ�த வாEைவ a<9� ெப+F வளைமேயா9 

'��ெபாRேவா9� உம� சாGYகளாக வல� வர� ேதைவயான அ�ைள� 

ெபாR8மாF உ-��த இேய=1� வRயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா9:�ேறா�.
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இ�ைறய �%தைன

"�ய ஆ1ைய� ெப+F! ெகா�V�க�".

பைட�ப�� '��பைட�பா!"வ�� �ய ஆ1-� ெசய�. ஒ�FT�லாைம-���� 

உ<டா!"வ� பைட�'. இைறவ� உலைக� பைட�தேபா�, ஒ�FT�லாைம-����, 

ெவFைம-���� (ெதாட!க �� 1:1) அைச�தாNய ஆ1-� ஆ+றலா� அைன�ைத8� 

பைட�தா�. அLவாேர த� உ-� ^Hைச ஊ� ம(தைன� பைட!:றா�. இLவாF �ய 

ஆ1ைய ஊ�வதா�, �ய ஆ1-� ெசய�பாGடா� பைட�'க� உ<டா:ன.

ம(த� பாவ� ெச,த J� அேத �ய ஆ1, அவ� a� ெசய�ப9�ேபா��, அவ� a� 

ஊத�ப9�ேபா�� அவ� '�தாக� பைட!க�ப9:றா�. ேபைய 1ரG9�ேபா��, 

ேநாைய� ேபா!"�ேபா��, பாவ�ைத ம�(!"�ேபா��, அ�HY!"� ேபா��, அ�� 

வாE�!" அைழ!"�ேபா��, �ய ஆ1 ெசய�ப9வதா�, ம(த�,த� உட�A� 

உ�ள��A� மா+ற� ெபF:றா�. �ய ஆ1 அவைன� '� பைட�பா!":றா�. இLவாF 

'��பைட�பா!க�ப9�ேபாெத�லா� ம(த(� பாவ�க� க$வ�ப9:�றன. பாவ 

ம�(�' ெகா9�� '��பைட�பா!"� அ�ைள, ����த�கV!"� அவ�க� வRயாக� 

��Hசைப!"� �ய ஆ1யா� வழ�":றா�. ��Gசைப வழ�"� ஒLெவா� 

��வ�Gசாதன��A� �ய ஆ1 ந� a� ெபாRய�ப9வதா�, ந� பாவ�க� 

ம�(!க�ப9:�றன; நா� '�� பைட�பா:ேறா�. '��பைட�பா"� ந�T� "உ�கV!" 

அைம� உ �தா"க" எ�.� வாE�� %$ைமயாக! :ைட!:ற�. �ய ஆ1 த�� 

இ!ெகாைடகைள� ெப+F ம:E�� இ(� வாEேவா�. வாE��!க�. ஆB�.

ம�றா��:

உ-��J� நாயகேன இேய=ேவ, உம!" ந�>. எ�க� ந�J!ைக இ�ைமைய 

ம�(��, எ�கைள ஏ+F!ெகா�வத+காக ந�>. நா�க� உம� உ-��J�, 

உம� உட(��J�, உம� Jரச�ன��� ந�J!ைக ெகா�ள��, அதனா�, 

DைலவாE� அைடய�� அ��தா��. உம!ேக 'கE, உம!ேக ந�>, உம!ேக 

மாGY, ஆெம�.
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