
ெபா��கால�	
 ப	�
றா� ஞா�� 

	�வ�பா� ஆ�� - C

2022-06-26

(இ�ைறய வாசக�க�: 

1அரச�க� ஆகம������ வாசக� 19;16,19-21,

ப��ைர�பாட� �பா: 16: 1-2, 5,7-11 ,

�ய ப � கலா��ய�"# எ%�ய ��&க������ வாசக�5;1,13-18,

'(த *"கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 9;51-62)

	��ப� �
�ைர

அைழ"க�ப1டவ�கேள, ெபா�"கால��� ப�5�றா� ஞா/7 ���ப�ைய 8ற�9"க உ�கைள 

அ�ேபா; வரேவ,<ேறா�. இேய>?� அைழ�ைப கால� தா@�தாம� ஏ,க இ�ைறய ��வB 

பா; நம"# அைழ�' ?;"<ற�. ஆCடவைர ஏ,7"ெகா�ளாத ம"கைள, அவ� 8ன� ெகாC; 

அB�ப��ைல எ�றா�� அவைர ந� இ�ல��� வரேவ,ப� ந� கடைம. தைல சா."க"Eட 

இடF�லாதவராக இேய> இ�த உல<� வா@�தா�. த�ைன� 9� ப,ற ?��'� ஒHெவா�வ��, 

உலக�ப,7 இ�லாதவ�களா. இ�"க ேவC;ெமன ஆCடவ� ?��'<றா�. ���9� பா�"காம� 

<IJ�ைவ� 9�ெதாட�பவேர இைறயா18"# உ1பட &KL� எ�பைத உணர 

அைழ"க�ப;<ேறா�. ஆCடவN� ?��ப��"# ந�ைமேய அ��பO�� வாழ வர� ேவCK, 

இ����ப�/� ப�ேக,ேபா�.
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&த� வாசக�

"நா� எ� தா. த�ைத/ட� ?ைடெப,7 வர அPம� தா��. அத�9� உ�ைம� 9�ெச�ேவ� " 

எ�றா�

1அரச�க� ஆகம������ வாசக� 19;16,19-21

ஆCடவ� EIய�: R�8/� மக� ஏEைவ இJரேய�"# அரசனாக ���ெபாB  ெச.. ஆேப� 

ெமேகாலாைவS சா��த சாபா,I� மக� எ�சாைவ உன"#� ப�லாக இைறவா"<னராக 

அ��ெபாB  ெச..எ�யா அ�<��� ெச�7, சாபா,I� மக� எ�சாைவ" கCடா�. அ�ெபா%� 

அவ� ஏ� T1K உ%�ெகாCK��தா�. அவ�"# &�ேன ப�ேனா� ஏ�க� இ��தன. ப�(ரCடா� 

ஏைர� தாேம ஓ1K" ெகாCK��தா�. எ�யா அவNட� ெச�7, த� ேமலாைடைய அவ� V� �"<� 

ேபா1டா�.எ�சா அவைர" கட�� ெச�ைக/� ஏ� மா;கைள ?1;?1; எ�யா?ட� ஓKவ��, 

"நா� எ� தா. த�ைத/ட� ?ைடெப,7 வர அPம� தா��. அத�9� உ�ைம� 9�ெச�ேவ� " 

எ�றா�. அத,# அவ�, "ெச�7 வா, உன"# நா� ெச.ய ேவCKயைதS ெச.�?1ேட�! " 

எ�றா�.எ�சா எ�யாைவ ?1;� ���9 வ��, ஏ� மா;கைள� 9K��, அK��� தா� உ%த 

கல�ைப"# ெந��' 51K, அ�மா1; இைறS8ையS சைம��, ம"கX"#� பNமாற அவ�கX� 

அைத உCடன�. 9�' அவ� 'ற�ப1;� ேபா. எ�யாைவ� 9�ப,I அவ�"#� பO?ைட 

ெச.யலானா�.

- இ� ஆCடவ� வழ�#� அ��வா"#.

- இைறவா உம"# ந�I
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ப��ைர� பாட�

ப�ல?: ஆCடவ� தாேம எ� உNைமS ெசா��:

ப��ைர�பாட� �பா: 16: 1-2, 5,7-11

1 இைறவா, எ�ைன" கா�த�X�; உ�Fட� நா� அைட"கல� '#���ேள�.ப�ல?

2 நா� ஆCடவNட� '[ேர எ� தைலவ�; உ�ைமய�I ேவ7 ெச�வ� என"# இ�ைல' எ�7 

ெசா�ேன�. 5 ஆCடவ�தாேம எ� உNைமS ெசா��; அவேர எ� <Cண�; என"#Nய ப�ைக" 

கா�பவ�� அவேர ப�ல? ;

7 என"# அI ைர வழ�#� ஆCடவைர� ேபா,7<�ேற�; இர?�Eட எ� மனSசா�7 எ�ைன 

எSசN"<�ற�.8 ஆCடவைர எ�ேபா�� எ� கC&� ைவ���ேள�; அவ� எ� வல�ப"க� 

உ�ளா�; எனேவ, நா� அைச ேற�.ப�ல?

9 எ� இதய� அ"க\"<�ற�; எ� உ�ள� ம<@�� ��X<�ற�; எ� உட�� பா�கா�9� 

Rைல���"#�. 10 ஏென(�, எ�ைன� பாதாள��ட� ஒ�ப?"கமா1]�; உ� அ�பைன� 

ப;#Bைய" காண ?டமா1]�ப�ல? .

11 வா@?� வBைய நா� அIயS ெச.^�; உம� &�(ைல/� என"# Rைறவான ம<@S8 உC;; 

உம� வல�ப"க��� எ�ேபா�� ேபN�ப� உC;.ப�ல?
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இரCடா� வாசக�

[�க� ஒ�வைர ஒ�வ� கK�� ?%�#வைத R7�தா?1டா� ஒ�வரா� ஒ�வ� அB"க�ப;^�க�. 

எSசN"ைக!எனேவ நா� ெசா�<ேற�

�ய ப � கலா��ய�"# எ%�ய ��&க������ வாசக�5;1,13-18

சேகாதர சேகாதNகேள,.<IJ� அKைம Rைல/���� ந�ைம ?;?�� நம"# உNைம வா@ைவ 

அ\���ளா�: அ�� Rைல����க�. VC;� அKைம�தைள எ�P� _க�ைத உ�க�ேம� 

ஏ,7"ெகா�ளா`�க�. "உ�V� [ அ�'E�வ� ேபால உன"# அ;����பவ�V�� அ�'E�வாயாக 

" எ�P� இ�த ஒேர க1டைள/� ��Sச1ட� &%வ�� Rைற  ெப7<ற�.ஆனா� [�க� 

ஒ�வைர ஒ�வ� கK�� ?%�#வைத R7�தா?1டா� ஒ�வரா� ஒ�வ� அB"க�ப;^�க�. 

எSசN"ைக!எனேவ நா� ெசா�<ேற�: �ய ஆ?/� �C;த�"ேக,ப வா%�க�: அ�ேபா� 

ஊ(ய�9� இSைசகைள Rைறேவ,ற மா1]�க�.ஊ(ய�9� இSைச �ய ஆ?"# &ரணான�. 

�ய ஆ?/� ?��ப� ஊ(ய�'"# &ரணான�. இைவ ஒ�7"ெகா�7 எ�ரா. உ�ளதா� [�க� 

ெச.ய ?��பவைத உ�களா� ெச.ய &Kவ��ைல.[�க� �ய ஆ?யா� வBநட�த�ப1டா� 

��Sச1ட��,# உ1ப1டவ�களா. இ�"கமா1]�க�.

- இ� ஆCடவ� வழ�#� அ��வா"#

- இைறவா உம"# ந�I
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ந,ெச.�"# &� வா@�ெதா�

அ�ேல*யா, அ�ேல*யா! ஆCடவேர ேப>� உ� அKேய� ேக1<ேற�. Rைலவா@  அ\"#� 

வா��ைதக� உ�Fட�தாேன உ�ளன எ�<றா� ஆCடவ�. அ�ேல*யா

ந,ெச.� வாசக�

'(த *"கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 9;51-62

அ"கால��� இேய> ?Cேண,ற� அைடL� நா� ெந��< வரேவ எ�சேலைம ேநா"<S ெச�ல� 

`�மா(��,தம"# &� �த�கைள அP�9னா�. அவ�"# இட� ஏ,பா; ெச.வத,காக அவ�க� 

சமாNய�ைடய ஓ� ஊ�"#� ேபா.S ேச��தா�க�.அவ� எ�சேல� ெச��� ேநா"கமா/��ததா� 

அவ�க� அவைர ஏ,7" ெகா�ள?�ைல.அவ�ைடய bட�க� யா"ேகா'� ேயாவாP� இைத" 

கC;, "ஆCடவேர, வான������ ` வ�� இவ�கைள அB"#மா7 ெச.யவா? இ� உம"# 

?��பமா? " எ�7 ேக1டா�க�.அவ� அவ�க� ப"க� ���9, அவ�கைள" கK�� ெகாCடா�.9�' 

அவ�க� ேவேறா� ஊ�"#S ெச�றா�க�.அவ�க� வB நட�தேபா� ஒ�வ� அவைர ேநா"<, "[� 

எ�ேக ெச�றா�� நாP� உ�ைம� 9�ப,7ேவ� " எ�றா�.இேய> அவNட�, "நNகX"#� 

ப��#" #BகX�, வான��� பறைவகX"#" E;கX� உC;, மா(டமகP"ேகா தைல 

சா."க"Eட இடF�ைல " எ�றா�.இேய> ம,ெறா�வைர ேநா"<, "எ�ைன� 9�ப,Iவா�� " 

எ�றா�. அவ�, "&த�� நா� ேபா. எ� த�ைதைய அட"க� ெச.�?1;வர அPம�L� " 

எ�றா�.இேய> அவைர� பா���, "இற�ேதாைர� ப,I" கவைல ேவCடா�. அவ�க� அட"க� 

ெச.ய�ப;வா�க�. [� ேபா. இைறயா18ைய� ப,I அI?L� " எ�றா�.ேவெறா�வ��, "ஐயா, 

உ�ைம� 9�ப,7ேவ�: ஆ/P� &த�� நா� ேபா. எ� ^1K� உ�ளவ�க\ட� ?ைடெப,7 

வர அPம�L� " எ�றா�.இேய> அவைர ேநா"<, "கல�ைப/� ைக ைவ�த9� ���9� பா��பவ� 

எவ�� இைறயா18"# உ1பட� த#�L�ளவ� அ�ல " எ�றா�.

- இ� <IJ� வழ�#� ந,ெச.�.

- <IJ�ேவ உம"# 'க@.
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� வா!க" ம
றா$�க":

ப&யா(ற அைழ�பவரா� இைறவா,

உம� பO"காக [� ேத���ெகாCட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, #�"க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம"# 9ரமாO"க� உ�ளவ�களா. வா@��, உம� �� ள�ைத இ�மCO� Rைறேவ,ற �ைண 

R,#மா7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

அ
-� த/ைதேய எ� இைறவா!

உ"ைர� ரeயா ேபா� ?ைர?� &K  ெபற �; அைம�யான fழ� ஏ,பட �, ேபாN� 

பா��'"க� ?ைர?� bரைடய �, வ�&ைறக� &,7�ெபற � வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா;<ேறா�.

ஞான�	
 உைற�டமான எ� இைறவா!

ேபாNனா� பல?த இழ�'"கைளS ச��"<�ற ம"கைள ஒ�'"ெகா;"<�ேறா�. அ�பான 

ம(த�கைள, உட� உ7�'"கைள, உடைமகைள, R�ம�ைய, மன ம<@S8ைய, ேவைலகைள 

இ�P� பலவ,ைற இழ�� த?�ேபா�"# ஆ7தலாக �; ஆதரவாக � [ேர இ�"க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

ந7 ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ7பா;க� ஏ,ப;<�றேபா� சCைடகைள ?;�� அைம�� ேபS> வா��ைதக\� `�  

காண �, ம"க\� அைம�யான வா@ைவL�, நலைனL� #I�� அ"கைற ெகா�ள �, எ�க� 

தைலவ�கைள வB நட�த ேவC;ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

ஒ(�ைமைய அ�"பவரா� இைறவா,

உலெக�#� வா%� <IJதவ�க� அைனவ��, ந,க�ைண� ப�/� ேம�ைமையL�, 

&"<ய��வ�ைதL� உண���, க�ேதா�"க ��Sசைப/� ஒ�IைணL� �C;த� ெபற உத?'Nய 

ேவC;ெம�7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.
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வானக அரசேர இைறவா,

உம� உCைம/� அரைச� 'ற"கO��, உலைகS சா��த த�க� ெசா�த ?��ப�க\� நா1கைள 

ெசல?;� நா1; ம"க� அைனவ��, Rைல வா@ைவ� ப,Iய உCைமகைள ?��9� ேதட 

�ைண'Nய ேவC;ெம�7 உ�ைம ம�றா;<ேறா�.

இைறவா!

VC;� உலைக வா1Kவைத"#� இ�த ெதா,7 ேநா/���� உலகம"கைள கா�பா,7�. இழ�த 

வா@ைவ VC;� ெப,7 வளைமேயா; '��ெபாBேவா;� உம� சா18களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாBLமா7 உ/��த இேய>?� வBயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா;<�ேறா�.

வா:; த�பவரா� இைறவா,

உல<� `ய வBகா1;தலா� ஊ(ய�9� இSைசகX"# அKைமகளா<, உம� அ�ைபL�, 9றர� 

உறைவL� 'ற"கO�� வா%� ம"க�, உம� அ�ளா� '�வா@  ெபற உத மா7 உ�ைம 

ம�றா;<ேறா�.
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இ�ைறய 8�தைன

இேய>ைவ� 9�ப,ற

இேய>?� bட��வ�ைத� ப,IS 8��"க அைழ�' ?;"<ற� இ�ைறய ந,ெச.� வாசக�. இேய> 

த� bட�கX"# ?;"#� அைழ�' Rப�தைனக� Rைற�த�. அைன�ைதL� �ற�� த�ைன� 

9�ெச�ல ேவC;� எ�ற அைழ�ைப ஏ,7�தா�, அவர� &த� bட�க� பட#கைளL�, 

வைலகைளL� ?1;?1;S ெச�றன�. இ�ேபாேதா, இ�P� 8ல bட�க� &� வ�<�றன�. 

ஆனா�, இேய> அவ�கX"#� த� Rப�தைனகைள எ;��ைர"<றா�.

மா(ட மகP"#� தைலசா."க � இட� இ�ைல. எனேவ, அவர� bட�கX� இட�, ெபா��, 

ம(த�க�V� ப,7 ெகாCK�"க" Eடா�. எ�#�, எ�ேபா�� ெச�ல அOயமான மனRைல 

ெகாCK�"க ேவC;�. எ\ய வா@  வாழ ேவC;�.

தம� #;�ப�, உற?ன�க�, நCப�க� ப,I அ�க" கவைல Eடா�. அவ�கைள இைறவ� 

பா���"ெகா�வா�. bடN� கட� தைலவைர� 9�ப,7வேத.

தன� அைழ�தைல ?1;?1;" கட�த கால வா@ "#� ���9S ெச��� எCண� 

ெகாCK�"க" Eடா�. எ��கால� ப,Iய கவைலேயா, கட�த கால� ப,Iய ஏ"கேமா Eடா�. 

Rக@கால��� இேய>ேவா; வாழ ேவC;�.

நம� அைழ�' எ�ன? நம� த;மா,ற�க� எ�� இ�"<�றன எ�7 ஆ.  ெச.�, Rப�தைனய,ற 

?த��� இேய>ைவ� 9�ப,7ேவாமாக!

ம
றா$�:

கால�ைத ெவ�ற கா?ய நாயகேன இேய>ேவ, உ�ைம� ேபா,7<ேறா�. உம� bட�களாக 

எ�ைமL� அைழ���"<gேர, உம"# ந�I. எ�த?தமான சா"#ேபா"#கX� ெகா;"காம�, 

உ�ைமேய ப,I"ெகாC;, உ�ைம� 9� ெதாட�� வர�ைத எம"# அ��^ராக. இைறவா, உம"ேக 

'க@, உம"ேக ந�I, உம"ேக மா18, ஆெம�.
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