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(இ�ைறய வாசக�க�: 

��ெமா�க� 8;22-31,

���பாட�க� 8;3-8,

�ய ப�� உேராைமய��� எ �ய ��!க"�#�$% இர&டா' வாசக' - 5;1-5,

+ேயாவா� எ �ய ந*ெச+�,#�$% வாசக' 16:12-15)

���ப# !�-ைர

இைறவ-��.யவ/கேள, 2ெவா� இைறவ� ெப�3ழா ���ப#�� உ�க� அைனவைர7' 

வரேவ*ப�� ெப�ம89:; அைட8ேறா'. ம=த அ?��� எ@டாத மைறெபா�ளா8ய இைறவ=� 

இய�A�� ��:சைப இ�B 3ழா எC�8ற%. ம=தைர தம% சாயலாக பைட"த இைறவ�, த$ைத, 

மக�, �ய ஆ3யா/ எ�ற 2�B இைறயா@களாக F@G� வரலா*?� த'ைம ெவH�பC"%8றா/. 

வா�கான இைறமகைன I"�ய"�*�' Gற�G��' இைற"த$ைத, இைற"த$ைத,� I"�ய 

வா�கான இைறமக�, இ�வ.டJ�$%' Aற�பC' �ய ஆ3 என 2�B இைறயா@கK��' 

��:சைப 3ள�க' அH�8ற%. த$ைத7ைடயைவ யா�' மக-ைடயைவ; அவ/கள% !  

உ&ைமைய ேநா�8 �ய ஆ3யா/ ந'ைம வ�நட"%8றா/. 2ெவா� இைறவ=� ெபயரா� 

��! �� ெப*ற நா' அைனவ�' அவர% சா@;களாக வா ' வர' ேவ&M, இ"���ப#,� 

ப�ேக*ேபா'.
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!த� வாசக'

ெதாட�க"�� A�ல� உ&டா�!�ேன, நாேன !த�!த� IைலIB"த�ெப*ேற�.

��ெமா�க� 8;22-31

இைறவ=� ஞான' OBவ% ஆ&டவ/ த' பைட�G� ெதாட�க"�ேலேய ெதா�பழ�கால"�� 

எைத7' பைட��' !�னேர, எ�ைன�பைட"தா/. 23 ெதாட�க"�� A�ல� உ&டா�!�ேன, 

நாேன !த�!த� IைலIB"த�ெப*ேற�. 24 கட�கேள இ�லாத கால"�� நா� Gற$ேத�; 

ெபா�8 வ�7' ஊ*BகK' அ�ேபா% இ�ைல. 25 மைலக� Iைலநா@ட�பC!�ேன, ��Bக� 

உ&டா�!�ேன நா� Gற$ேத�. 26 அவ/ ப+�லைக7' பர$த ெவHைய7' உ&டா��!�ேன, 

உல8� !த�ம&%கைள உ&டா��!�ேன நா� Gற$ேத�. 27 வான"ைத அவ/ 

IைலIB"�னேபா%, கட�F% அMவான"�� எ�ைலைய� �?"தேபா%, நா� அ�ேக இ�$ேத�. 

28 உலக"�� ேமக�கைள அவ/ அைம"தேபா%, ஆ9கட#� ஊ*Bகைள அவ/ ேதா*B3"தேபா%, 

நா� அ�ேக இ�$ேத�. 29 அவ/ கடR�� எ�ைலைய ஏ*பC"� அ$த எ�ைலைய� கட� �/ 

கடவா����'பM ெச+தேபா%, ப+�ல8*� அவ/ அM"தளJ@டேபா%, 30 நா� அவ/ அ�8� 

அவ�ைடய ;*G இ�$ேத�; நா�ேதாB' அவ��� ம89:;T@Mேன�; எ�ேபா%' அவ/ 

!�=ைல,� ம89$% ெசயலா*?ேன�. 31 அவர% ப+�ல8� எ��' ம89$% ெசயலா*?ேன�; 

ம=த இன"ேதாC இ��ப�� ம89:; க&ேட�.

- இ% ஆ&டவ/ வழ��' அ��வா��.

- இைறவா உம�� ந�?
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ப�Rைர� பாட�

ஆ&டவேர! உம% ெபய/ உலெக��' ேம�ைமயா+ 3ள��8�ற%!

���பாட�க� 8;3-8

3 உம% ைகேவைல�பாடா8ய வான"ைத7' அ�� �/ ெபா�"�7�ள Iலாைவ7' 

3&F�கைள7' நா� ேநா��'ேபா%,ப�ல3

4 ம=தைர �/ Iைன3� ெகா�வத*� அவ/க� யா/? ம=த� Gற3கைள �/ ஒ�ெபா�@டாக 

எ&Xவத*� அவ/க� எ'மா"�ர'?ப�ல3

5 ஆ,-', அவ/கைள� கட�ளா8ய உம��: ச*ேற ;?யவ/ ஆ�87�Y/; மா@;ைய7' 

ேம�ைமைய7' அவ/கK�� !Mயாக: Z@M7�Y/.ப�ல3

6 உம% ைக பைட"தவ*ைற அவ/க� ஆK'பM ெச+%�Y/; எ�லாவ*ைற7' அவ/க� 

பாத�கK��� [9�பC"�7�Y/. ப�ல3

7 ஆCமாCக�, எ�லா வைகயான கா@C 3ல��க�, 8 வான"%� பறைவக�, கட� F�க�, 

ஆ9கட#� �$�: ெச�R' உ,.ன�க� அைன"ைத7' அவ/கK��� [9பC"�7�Y/.
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இர&டா' வாசக'

நா' ெப*B�ள �ய ஆ3,� வ�யா+� கட�H� அ�A ந' உ�ள�கH� ெபா�ய�ப@C�ள%.

�ய ப�� உேராைமய��� எ �ய ��!க"�#�$% இர&டா' வாசக' - 5;1-5

சேகாதர சேகாத.கேள நா' ெகா&C�ள ந'G�ைக,� 2ல' கட�K�� ஏ*Aைடயவ/களா87�ள 

நா', ந' ஆ&டவரா8ய இேய\8?]%3� வ�யா+� கட�ேளாC ந�Rற� ெகா&C�ேளா'. 2 

நா' இ�ேபா% அ��Iைலைய� ெப*?��8ேறா'. இ$Iைலைய அைட7' உ.ைம இேய\ 

8?]%F% ெகா&ட ந'G�ைகயா� தா� அவ/ வ�யாகேவ நம��� 8ைட"த%. கட�H� 

மா@;,� ப��ெபBேவா' எ�-' எ�/ேநா�8� நா' ெப�ம89�' ெகா�ள !M8ற%. 3 

அ%ம@C' அ�ல, %�ப�கைள" தா�8� ெகா�வ�R' ெப�ம89:; ெகா�8ேறா'. ஏென=�, 

%�ப"தா� மன உB�7', 4 மன உB�யா� தைகைம7', தைகைமயா� எ�/ேநா��' 3ைள7' என 

அ?$���8ேறா'. 5 அ$த எ�/ேநா�� ஒ�ேபா%' ஏமா*ற' தரா%; எென=� நா' ெப*B�ள �ய 

ஆ3,� வ�யா+� கட�H� அ�A ந' உ�ள�கH� ெபா�ய�ப@C�ள%.

- இ% ஆ&டவ/ வழ��' அ��வா��

- இைறவா உம�� ந�?
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ந*ெச+��� !� வா9"ெதா#

அ�ேல^யா, அ�ேல^யா! உ&ைமைய ெவH�பC"%' �ய ஆ3யா/ வ�'ேபா% அவ/ !  

உ&ைமைய ேநா�8 உ�கைள வ�நட"%வா/. அ�ேல^யா

ந*ெச+� வாசக'

+ேயாவா� எ �ய ந*ெச+�,#�$% வாசக' 16:12-15

அ�கால"�� ேய\ த' _ட/கK�� O?ய% "நா� உ�கHட' ெசா�ல ேவ&Mயைவ இ�-' பல 

உ�ளன. ஆனா� அவ*ைற இ�ேபா% உ�களா� தா�க இயலா%. 13 உ&ைமைய ெவH�பC"%' 

�ய ஆ3யா/ வ�'ேபா% அவ/ !  உ&ைமைய ேநா�8 உ�கைள வ�நட"%வா/. அவ/ தாமாக 

எைத7' ேபசமா@டா/; தா' ேக@பைதேய ேப\வா/; வர�ேபா8றவ*ைற உ�கK�� அ?3�பா/. 14 

அவ/ எ�=டJ�$% ேக@C உ�கK�� அ?3�பா/. இaவாB அவ/ எ�ைன மா@;�பC"%வா/. 

15 த$ைத7ைடயைவ யா�' எ�-ைடயைவேய. எனேவதா� "அவ/ எ�=டJ�$% ெப*B 

உ�கK�� அ?3�பா/" எ�ேற�.

- இ% 8?]% வழ��' ந*ெச+�.

- 8?]%ேவ உம�� Aக9.
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��வா�க� ம
றா��க�:

அ�பா, த�ைதேய இைறவா,

��:சைப,� ம�கைள வ�நட"%' ��"த$ைத, ஆய/க�, ���க�, %றவற"தா/ அைனவ�', 

மைறெபா�ளா8ய உம% உட=��ைப உண/$% வாழ�', உலக ம�கைள உ'Jட' ஈ/�க�' 

அ��A.ய ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

அ
"# த�ைதேய எ% இைறவா!

உ�ைர� ரdயா ேபா/ 3ைர3� !M� ெபற�'; அைம�யான Zழ� ஏ*பட�', ேபா.� 

பா��A�க� 3ைர3� _ரைடய�', வ�!ைறக� !*B�ெபற�' வரம�ள இைறவா உ'ைம 

ம�றாC8ேறா'.

ஞான#�
 உைற�டமான எ% இைறவா!

ேபா.னா� பல3த இழ�A�கைள: ச$��8�ற ம�கைள ஒ�A�ெகாC�8�ேறா'. அ�பான 

ம=த/கைள, உட� உB�A�கைள, உடைமகைள, I'ம�ைய, மன ம89:;ைய, ேவைலகைள 

இ�-' பலவ*ைற இழ$% த3�ேபா��� ஆBதலாக�'; ஆதரவாக�' �ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

ந, ஆயேன! எ% இைறவா!

க�"% ேவBபாCக� ஏ*பC8�றேபா% ச&ைடகைள 3C"% அைம�� ேப:\ வா/"ைதகH� e/� 

காண�', ம�கH� அைம�யான வா9ைவ7', நலைன7' �?"% அ�கைற ெகா�ள�', எ�க� 

தைலவ/கைள வ� நட"த ேவ&Cெம�B இைறவா உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

��ணக த�ைதேய இைறவா,

இa�ல8� வா ' மா$த/ அைனவ�', 2ெவா� இைறவனா8ய �ேர உ&ைம கட�� எ�பைத 

அ?$%ெகா�ள�', உம% G�ைளகளாக அ�GR' ��,R' ஒ*Bைம,R' வாழ�' உதவ 

ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.
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வானக அரசேர இைறவா,

உம% உ&ைம,� அரைச� Aற�கf"%, உலைக: சா/$த த�க� ெசா$த 3��ப�கH� நா@கைள 

ெசல3C' நா@C ம�க� அைனவ�', Iைல வா9ைவ� ப*?ய உ&ைமகைள 3�'G" ேதட 

%ைணA.ய ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

இைறவா!

F&C' உலைக வா@Mவைத��' இ$த ெதா*B ேநா,#�$% உலகம�கைள கா�பா*B'. இழ$த 

வா9ைவ F&C' ெப*B வளைமேயாC A%�ெபா�ேவாC' உம% சா@;களாக வல' வர" 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா�7மாB உ,/"த இேய\3� வ�யாக இைறவா உ'ைம 

ம�றாC8�ேறா'.
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இ
ைறய ��தைன

''இேய\ _ட/கைள ேநா�8, ''உ&ைமைய ெவH�பC"%' �ய ஆ3யா/ வ�'ேபா% அவ/ !  

உ&ைமைய ேநா�8 உ�கைள வ�நட"%வா/' எ�றா/'' (ேயாவா� 16:12)

ேயாவா� ந*ெச+�,� இேய\ த'ைம ''உ&ைம'' என அ?!க�பC"%8றா/. இேய\ைவ� ப*?ய 

உ&ைமைய நம��" �ய ஆ3 ெவH�பC"%வேதாC, அ$த உ&ைமைய ந' வா93� இைண"%� 

ெபா�� A.$�ட அேத �ய ஆ3 நம�� வ�கா@ட�' ெச+வா/. இ�ேக இேய\ த'ைம ''வ�'' எ�B 

O?யைத7' நா' Iைன�Oரலா'. ஆக, ஒ�3த"�� �ய ஆ3 இேய\ைவ� ேபால ந'Jைடேய 

இ�$% ெசயலா*B8றா/ எனலா'. எ=-' �ய ஆ3 இேய\3� இட"��, இேய\���� ப�லாக 

ந'Jைடேய உ�ளா/ என நா' !M�க@Cத� ச.ய�ல. �ய ஆ3,� ெசய� இேய\ைவ� ப*?ய 

உ&ைமைய நா' அ?$%ெகா�ள %ைணயாக வ�'. இேய\3� உட=��A ந' வா93� %ல�8ட 

�ய ஆ3 %ைணயாவா/. கட�ைள: ெச�றைட8�ற வ�ைய இேய\ நம��� கா@Mய%ேபால, �ய 

ஆ3 இேய\ ப*?ய ''உ&ைமைய ேநா�8 ந'ைம வ�நட"%வா/''.

கட�H� அ�ைப நம�� இேய\ ெவB' ெசா�லா� ெவH�பC"த3�ைல. இேய\3� வா9�', 

சா�', உ,/"ெத தR' கட�H� அ�ைப நம�� ெவH�பC"%8�றன. அ$த ெவH�பாC 

ெதாட/$% ந' வா93R' உலக வரலா*?R' Iக9$�ட �ய ஆ3 %ைணயாக I*8றா/. எனேவ, 

கட�ைள� ப*?7' இேய\ைவ� ப*?7' நா!' ஆழமாக அ?$�ட, அ$த அ?3� அM�பைட,� 

நட$�ட நம�� வ�கா@Mயாக �ய ஆ3 இ��8றா/. எனேவ, �ய ஆ3,� ெசய�பா@ைட நா' 

வரலா*?� காணலா'; ��:சைப,� வா93� காணலா'; ந'G�ைக ெகா&ேடா/, ந� மன% 

ெகா&ேடா/ அைனவ.� அ-பவ"�R' காணலா'. �ய ஆ3,� ெசய�பா@ைட� 

க&Cெகா�வ%', அவ/ கா@C8�ற வ�,� நட�ப%' ந' ெபாB�A.

ம
றா��:

இைறவா, உ&ைம,� ஊ*B �/ ஒ�வேர என நா�க� உண/$% வா9$�ட அ��தா�'.
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