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(இ�ைறய வாசக�க�: 

ெதாட�க��� இ��� வாசக� 14;18-20,

���பாட�க� 110;1-4 ,

��த ப�� 1ெகா���ய��  எ"�ய #�ப$����� வாசக�11;23-26,

��த %�கா& எ"�ய ந(ெச)�*� இ��� வாசக� 9;11-17)

�	�ப� ���ைர

ஆ,டவ�� �யவ-கேள, 12&�3� ��உட� ��இர$த� ெப�3ழா ���ப��  உ�க� 

அைனவைர9� உ�ள��ட� வரேவ(1ேறா�. ஈசா�1� ப�9�, பா&கா ெச�ம29� ந� ஆ,டவ- 

இேய=3� >?ைவ� ப�ைய @� 2�பைவயாக இ��தன. 12&�3� >?ைவ� ப�ைய 

எ�கால$�� � #ைல#B$�� அைடயாளமாக, அவ- நம�  ந(க�ைணைய ஏ(பE$�$ த���ளா-. 

ஐ�� அ�ப�கைள9�, இர,E G�கைள9� ப1-�� ஆ*ர� கண�காேனா�� ப>யா(2ய இேய=, 

ந(க�ைண வHயாக த�ைமேய நம�  உணவாக த�1றா-. ேகா�ைம அ�ப$�?�, �ராIைச 

இரச$�?� மைற���� � 12& �3� உட���ைப @"ைமயாக ந�J, அவைர� ேபா�B 

ம(றவ-கK� நலL�காக ந�ைமேய ப1ர வர� ேவ,M, இ$���ப�*� ப�ேக(ேபா�.

1



@த� வாசக�

"3,Nலைக9� ம,Nலைக9� ேதா(B3$த உ�னத கட�� ஆJராO(  ஆ> வழ� வாராக!

ெதாட�க��� இ��� வாசக� 14;18-20

அ�நா�கK� சாேல� அரச- ெம�1ெசேத�  அ�ப@� �ராIைச இரச@� ெகா,E வ�தா-. அவ- ` 

உ�னத கட�K�' அ-Rசகராக இ��தா-. அவ- ஆJராைம வாS$�, ``3,Nலைக9� 

ம,Nலைக9� ேதா(B3$த உ�னத கட�� ஆJராO(  ஆ> வழ� வாராக! உ� எ��கைள 

உ��ட� ஒ��3$த உ�னத கட�� ேபா(2! ேபா(2!'' எ�றா-. அ�ெபா"� ஆJரா� 

எ�லாவ(2����� அவ�� � ப$�� ஒ� ப�ைக� ெகாE$தா-.

- இ� ஆ,டவ- வழ� � அ��வா� .

- இைறவா உம�  ந�2

ப� ைர� பாட�

'ெம�1ெசேத�1� @ைற�பM U- எ�ெற�B�  �ேவ

���பாட�க� 110;1-4

1 ஆ,டவ- எ� தைலவ�ட� 'நா� உ� பைகவைர உம� � கா�மைணயா� �வைர U- எ� 

வல�ப�க� V(2��' எ�B உைர$தா-. ப�ல3

2 வ�ைமO  உம� ெச�ேகாைல ஆ,டவ- Wேயா����� ஒ�கRெச)வா-; உ� எ��கKைடேய 

ஆI> ெச?$��! ப�ல3

3 U- உம� பைட� $ தைலைம தா� � நாK� Yய ேகால$�ட� உ� ம�க� த�ைம உவ�தK�ப-; 

ைவகைற க��*-$த ப�ைய�ேபால உ� இள� Vர- உ�ைம வ�தைடவ-. ப�ல3

4 'ெம�1ெசேத�1� @ைற�பM U- எ�ெற�B�  �ேவ' எ�B ஆ,டவ- ஆைண*IER 

ெசா�னா- அவ- த� மன$ைத மா(2� ெகா�ளா-.ப�ல3
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இர,டா� வாசக�

ஆ,டவ�டO��� நா� எைத� ெப(B�ெகா,ேடேனா அைதேய உ�கKட� ஒ�பைட�1ேற�

��த ப�� 1ெகா���ய��  எ"�ய #�ப$����� வாசக�11;23-26

சேகாதர- சேகாத�கேள, ஆ,டவ�டO��� நா� எைத� ெப(B� ெகா,ேடேனா அைதேய 

உ�கKட� ஒ�பைட�1ேற�. அதாவ�, ஆ,டவரா1ய இேய= காIM� ெகாE�க�பIட அ�த 

இர3�, அ�ப$ைத எE$�, கட�Z�  ந�2 ெச?$�, அைத� JIE, ``இ� உ�கZ�கான எ� உட�. 

இைத எ� #ைனவாகR ெச)9�க�'' எ�றா-. அ�பMேய உண� அ���யJ� 1,ண$ைத9� எE$�, 

``இ�த� 1,ண� எ� இர$த$தா� #ைல�பE$த�பE� ��ய உட�பM�ைக. U�க� இ����� 

ப� � ேபாெத�லா� எ� #ைனவாக இ[வாB ெச)9�க�'' எ�றா-. ஆதலா� U�க� இ�த 

அ�ப$ைத உ,E 1,ண$����� ப� � ேபாெத�லா� ஆ,டவ�ைடய சாைவ அவ- வ��வைர 

அ23�1\-க�.

- இ� ஆ,டவ- வழ� � அ��வா� 

- இைறவா உம�  ந�2
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ந(ெச)��  @� வாS$ெதா�

அ�ேல%யா, அ�ேல%யா! "3,ணக$����� இற�1 வ�த வாS� த�� உண� நாேன. இ�த 

உணைவ எவராவ� உ,டா� அவ- எ�Bேம வாSவா- எ�1றா- ஆ,டவ-" அ�ேல%யா

ந(ெச)� வாசக�

��த %�கா& எ"�ய ந(ெச)�*� இ��� வாசக� 9;11-17

அ�கால$�� இேய= ம�கைள வரேவ(B இைறயாI>ைய� ப(2 அவ-கேளாE ேப>,  ணமாக 

ேவ,Mயவ-கைள�  ண�பE$�னா-. ெபா"� சாய$ ெதாட�கேவ ப���வ�� அவ�ட� வ��, 

``இ[3ட� பாைல #ல� ஆ*(ேற; =(2?� உ�ள ஊ-கZ� � பIMகZ� � ெச�B த�க�� 

உண� வா�1�ெகா�ள�� ம�க� _Iட$ைத அL�J3E�'' எ�றன-. இேய= அவ-கKட�, 

``U�கேள அவ-கZ�  உண� ெகாE�க�'' எ�றா-. அவ-க�, ``எ�கKட� ஐ�� அ�ப�கZ� 

இர,E G�கZேம உ�ளன. நா�க� ேபா) இ$தைன ேப�� � உண� வா�1 வ�தா�தா� 

@M9�'' எ�றா-க�. ஏென�� ஏற� ைறய ஐயா*ர� ஆ,க� அ�  இ��தன-. இேய= அவ�ைடய 

Wட-கைள ேநா�1, ``இவ-கைள ஐ�ப� ஐ�ப� ேபராக� ப��*� அமரR ெச)9�க�'' எ�றா-. அவ- 

ெசா�னபMேய அைனவைர9� அவ-க� ப��*� அமரR ெச)தா-க�. அவ- அ�த ஐ�� 

அ�ப�கைள9� இர,E G�கைள9� எE$� வான$ைத அ,ணா�� பா-$�, அவ(2�G� ஆ> 

_2, JIE, ம�கZ� � ப�மாBவத(காகR Wட�ட� ெகாE$தா-. அைனவ�� வ*றார உ,டன-. 

எ`>ய �,Eகைள� ப��ர,E _ைடக� #ைறய எE$தன-.

- இ� 12&� வழ� � ந(ெச)�.

- 12&�ேவ உம�  �கS.
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�!வா"க$ ம�றா'�க$:

எ*+, இ	�பவரா, இைறவா,

எ� ��$த�ைத, ஆய-க�,  ��க� அைனவ��, ந(க�ைண*� 12&�3� மைறெபா�ளான 

உட���ைப உண-�� வாழ��, இைறம�கைள ந(க�ைண 3=வாச$�� வள-�க�� அ����ய 

ேவ,Eெம�B உ�ைம ம�றாE1ேறா�.

அ�/� த0ைதேய எ, இைறவா!

உ�ைர� ரaயா ேபா- 3ைர3� @M� ெபற��; அைம�யான bழ� ஏ(பட��, ேபா�� 

பா����க� 3ைர3� Wரைடய��, வ�@ைறக� @(B�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றாE1ேறா�.

ஞான��� உைற�டமான எ, இைறவா!

ேபா�னா� பல3த இழ���கைளR ச���1�ற ம�கைள ஒ���ெகாE�1�ேறா�. அ�பான 

ம�த-கைள, உட� உB���கைள, உடைமகைள, #�ம�ைய, மன ம1SR>ைய, ேவைலகைள 

இ�L� பலவ(ைற இழ�� த3�ேபா��  ஆBதலாக��; ஆதரவாக�� Uேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றாE1ேறா�.

ந� ஆயேன! எ, இைறவா!

க�$� ேவBபாEக� ஏ(பE1�றேபா� ச,ைடகைள 3E$� அைம�� ேபR= வா-$ைதகK� c-� 

காண��, ம�கK� அைம�யான வாSைவ9�, நலைன9�  2$� அ�கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ-கைள வH நட$த ேவ,Eெம�B இைறவா உ�ைம ம�றாE1ேறா�.

ஒ9:ைமைய அ	$பவரா, இைறவா,

உலெக� � வா"� 12&தவ-க� அைனவ��, ந(க�ைண� ப�*� ேம�ைமைய9�, 

@�1ய$�வ$ைத9� உண-��, க$ேதா��க ��Rசைப*� ஒ�2ைண9� Y,Eத� ெபற உத3��ய 

ேவ,Eெம�B உ�ைம ம�றாE1ேறா�.
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வானக அரசேர இைறவா,

உம� உ,ைம*� அரைச� �ற�கd$�, உலைகR சா-�த த�க� ெசா�த 3��ப�கK� நாIகைள 

ெசல3E� நாIE ம�க� அைனவ��, #ைல வாSைவ� ப(2ய உ,ைமகைள 3��J$ ேதட 

�ைண��ய ேவ,Eெம�B உ�ைம ம�றாE1ேறா�.

இைறவா!

G,E� உலைக வாIMவைத� � இ�த ெதா(B ேநா*���� உலகம�கைள கா�பா(B�. இழ�த 

வாSைவ G,E� ெப(B வளைமேயாE ���ெபாHேவாE� உம� சாI>களாக வல� வர$ 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாH9மாB உ*-$த இேய=3� வHயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றாE1�ேறா�.
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இ�ைறய "0தைன

''ம�க� உ,டJ� ஐ�� வா(ேகா�ைம அ�ப�கK���� எ`>ய �,EகைளR ேச-$�R Wட-க� 

ப��ர,E _ைடகK� #ர�Jனா-க�'' (ேயாவா� 6:13)

அ�ப� ப?1ய #கSR>� � ந(க�ைணைய இேய= ஏ(பE$�யத( � இைடேய ெந��1ய 

ெதாட-� உ�ளைத9� ேயாவா� காIE1றா-. ''இேய= அ�ப�கைள எE$�� கட�Z�  ந�2 

ெச?$� அம-����ேதா�� � ெகாE$தா-. அ[வாேற G�கைள9� ப1-�தK$தா-. அவ-கZ�  

ேவ,Mய மIE� 1ைட$த�. அவ-க� வ*றார உ,டJ�, 'ஒ�B� VணாகாதபM, எ`>ய 

�,EகைளR ேச-$� ைவ9�க�' எ�B த� Wட�ட� _2னா-'' (ேயாவா 6:11-12) எ�B ேயாவா� 

 2�JE1றா-. இ�ேக இேய= அ�ப$ைத ''எE$தா-'' என��, கட�Z�  ''ந�2ெச?$�னா-'' 

என��, ''ப1-�தK$தா-'' என��, ம�கZ�  ''ேவ,Mய மIE� இ��த�'' என��, ''எ`>ய 

�,Eக� ேச-$�ைவ�க�பIடன'' என�� வ�1�ற ெசா(ெறாட-கைள நா� க�தலா�. 

இRெசா(ெறாட-க� ம$ேத9, மா( , %�கா ஆ1ய Jற ந(ெச)� ��கK� இேய= ந(க�ைணைய 

ஏ(பE$�ய #கSR> ெதாட-பாக வ�1�ற தகவ�கைள உ�ளட�1யைவ என நா� அ21ேறா�.

உண� உ,N�ேபா� தIMேலா இைல*ேலா G� ைவ�க� _டா� என�� உணைவ VணM�க� 

_டா� என��  ழ�ைதகZ� � ெப(ேறா- க(B�ெகாE�ப-. ஆனா� இ�B� பல இட�கK� பல- 

உணைவ$ Yர எ2�� VணM�ப� வழ�கமா9�ள�. இேய= ஐயா*ர$�(  ேமலான ம�கZ�  

அ�சயமான 3த$�� உணவK$தJ� ''ப��� _ைட'' #ைறய அ�ப� எ`>ய�. ப��ர,E 

எ�L� எ, ப���  ல�கைள உ�ளட�1ய இ&ரேய� ம�கைள�  2$ததா� இ�ேக எ�லா 

ம�கZ� � பய�பE� வ,ண� உண� ேசO�க�பEவைத ேயாவா�  2�JE1றா-. எ`>*��த 

அ�ப� ஏைழகZ�  உணவாக மாB�. நா� உ,ேடா�, #ைறவைட�ேதா� எ�2ராம� Jற�ைடய 

ப>ைய ஆ(Bவத(  நா� அ�ப$ைதR ேச-�க ேவ,E�. கட�� த�1�ற எ�த� ெகாைட9� 

ம�கK� பய�பாIE�  உ�யேத ஒHய VணM�க�பEவத(  அ�ல. இேய= த�ைமேய உணவாக$ 

த�1�ற ந(க�ைண9� இ�த உலக$�� ப>ைய� ேபா�க நம� $ Y,Eதலாக அைமய ேவ,E�.

ம�றாIE:

இைறவா, ம�கK� ப>ைய ஆ(2ட U- வழ� � ெகாைடகைள நா�க� VணM�காம� பய�பE$த 

அ��தா��.
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