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�ைர

அ,�ப�ப-டவ�கேள, ெபா�!கால��� ப�னா�கா� ஞா*3 ���ப�ைய 4ற�5!க உ�கைள 

அ�ேபா7 வரேவ'9ேறா�. இேய;<� அைழ�ைப ஏ'3 இைறய-4ைய� பைறசா'ற இ�ைறய 

��வ?பா7 ந�ைம அைழ!9ற�. "அ3வைட A"�; ேவைலயா�கேளா "ைற�. ஆைகயா� தம� 

அ3வைட!"� ேதைவயான ேவைலயா�கைள அ,�C�பD அ3வைட*� உEைமயாளEட� 

ம�றா7�க�" எ�ற இேய;<� வா��ைதகF!" ெச< ெகா7!க நா� அைழ!க�ப79ேறா�. 

9GHதவ�க� அைனவ�� ஓநா)கJைடேய ஆ-7! "-Dகைள� ேபா�3 வாழ 

அ,�ப�ப-D�!9ேறா� எ�பைத உணர இேய; அைழ�C <7!9றா�. நா� ஆLடவ�!காக 

பMயா'3� அைம�*� �த�களாக இ�த உல9� ெசய�பட இைறவ� அைழ!9றா�. ந� ெபய� 

<Lணக��� எ#த�ப-D�!9ற� எ�பைத உண��� ம9NO4Pட� வாழ வர� ேவLD, 

இ����ப�*� ப�ேக'ேபா�.
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$த� வாசக�

தா) த� 5�ைளைய� ேத'3வ�ேபா� நா� உ�கைள� ேத'3ேவ�;

எசாயா ஆகம������ வாசக� 66;10-14

எ�சேலA� ேம� அ�C ெகாLட அைனவ�� அவFட� அகம9N�� அவ� ெபா�-7 

அ!கJP�க�; அவF!காக� Cல�5 அ#� எ�லா�� அவFட� ேச��� ம9N�� ெகாLடாD 

ஆ��பEP�க�. அ�ேபா� அவJ� ஆ3த� அJ!"� $ைலகJ� "D�� Q�க� RைறவைடS�க�; 

அவ� ெச�வ� ெப�!9� Rைறவாக அ��� இ�ப� காLT�க�. ஆLடவ� U3வ� இ�ேவ: 

ஆ3ேபா� RைறவாN� பா)�ேதாடO ெச)ேவ�; ெப�!ெக7�த Qேராைடேபா� ேவ'Gன�தாE� 

ெச�வ� <ைர�� வரO ெச)ேவ�. Q�க� பா� ப�"S�க�; மா�5� அைண��O ;ம!க�ப7S�க�; 

மD*� ைவ��� தாலா-ட�ப7S�க�. தா) த� 5�ைளைய� ேத'3வ�ேபா� நா� உ�கைள� 

ேத'3ேவ�; எ�சேலA� Q�க� ேத'ற�ப7S�க�. இைத Q�க� காLT�க�, உ�க� இதய� 

ம9NO4 ெகா�F�, உ�க� எV�Cக� ப;�C� ேபா� வள��; ஆLடவ� த� ஆ'றைல� த� 

ஊ?ய�!"! கா-7வா�.

- இ� ஆLடவ� வழ�"� அ��வா!".

- இைறவா உம!" ந�G
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ப�Vைர� பாட�

அைன��லேகாேர! கட�ைள� ேபா'G ஆ��பEP�க�!

���பாட�க� 66;1-7

1 அைன��லேகாேர! கட�ைள� ேபா'G ஆ��பEP�க�! 2 அவர� ெபயE� மா-4ைய� CகN�� 

பா7�க�; அவர� Cகைழ ேம�ைம�ப7���க�. 3 கட�ைள ேநா!9 `உ� ெசய�க� எYவள� 

அZச�த!கைவ’ எ�3 ெசா�V�க�. - ப�ல<

4 `அைன��லேகா� உ�ைம� பM��7வ�; அவ�க� உ� CகN பாD7வ�; உ� ெபயைர� CகN�� 

பாD7வ�’ எ�3 ெசா�V�க�. ப�ல<

5 வா]�! கட�J� ெசய�கைள� பா]�! அவ� மா^டEைடேய ஆ'Gவ�� ெசய�க� அZ;த'" 

உEயைவ. -ப�ல<

6 கடைல உல��த தைரயாக அவ� மா'Gனா�; ஆ'ைற அவ�க� நட�� கட�தா�க�. ஆ�ேக அவE� 

நா� அகம9N�ேதா�.7 அவ� தம� வ�ைமயா� எ�ெற�3� அரசா�9றா�! -ப�ல<

16 கட�F!" அZ4 நட�ேபாேர! அைனவ�� வா]�! ேக_�! அவ� என!"O ெச)ததைன 

எ7��ைர�ேப�. 20 எ� ம�றா-ைட� Cற!கMயாத கட�� ேபா'G!த� ேபர�ைப 

எ�^டA��� Q!காத இைறவ� ேபா'G! -ப�ல<
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இரLடா� வாசக�

எ� உட�� உ�ள த#�Cக� நா� இேய;�!" அDைம எ�பத'" அைடயாள�

����த� ப�� கலா��ய�!" எ#�ய ��$க������ வாசக� 6;14-18

சேகாதர� சேகாதEகேள, நாேனா ந� ஆLடவ� இேய; 9GH�<� 4Vைவைய அ�G, ேவ3 எைத� 

ப'GP� ஒ�ேபா�� ெப�ைம பாரா-ட மா-ேட�. அத� வ?யாகேவ, எ�ைன� ெபா3�த 

வைர*�, உலக� 4Vைவ*� அைறய�ப-D�!9ற�. உலைக� ெபா3�தவைர*� நா,� 

4Vைவ*� அைறய�ப-D�!9ேற�. <��தேசதன� ெச)�ெகா�வ�� ெச)� ெகா�ளாம� 

இ��ப�� ஒ�ேற. C�ய பைட�பாவேத இ�Gயைமயாத�. இ�த! ெகா�ைகைய� 

5�ப'3ேவா�!"� கட�J� ம!களா9ய இHரேயல�!"� அைம�P� இர!க$� உE�தா"க! 

இ^ேம� எவ�� என!"� ெதா�ைல ெகா7!க ேவLடா�. ஏென^� எ� உட�� உ�ள த#�Cக� 

நா� இேய;�!" அDைம எ�பத'" அைடயாள�. சேகாதர� சேகாதEகேள, ந� ஆLடவ� இேய; 

9GH�<� அ�� உ�கேளா7 இ��பதாக! ஆெம�.

- இ� ஆLடவ� வழ�"� அ��வா!"

- இைறவா உம!" ந�G
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ந'ெச)�!" $� வாN�ெதா�

அ�ேல%யா, அ�ேல%யா! 9GH� அ�F� அைம� உ�க� உ�ள�கைள ெநG�ப7��வதாக! 

9GH�ைவ� ப'Gய ந'ெச)� உ�கF!"� Rைறவாக! "Dெகா�வதாக! அ�ேல%யா

ந'ெச)� வாசக�

%!கா எ#�ய ந'ெச)�*���� வாசக� 10;1-12,17-20

அ!கால��� இேய; எ#ப��ரL7 ேபைர RயA��, அவ�கைள� தா� ேபாக இ��த எ�லா 

ஊ�கF!"� இட�கF!"� தம!" $�ேன இ�வ� இ�வராக அ,�5னா�. அ�ேபா� அவ� 

அவ�கைள ேநா!9! UGய�: “அ3வைட A"�; ேவைலயா�கேளா "ைற�. ஆைகயா� தம� 

அ3வைட!"� ேதைவயான ேவைலயா�கைள அ,�C�பD அ3வைட*� உEைமயாளEட� 

ம�றா7�க�. Cற�ப-7� ேபா�க�; ஓநா)கJைடேய ஆ-7! "-Dகைள அ,�Cவ�ேபா� 

உ�கைள நா� அ,�C9ேற�. பண� ைபேயா ேவ3 ைபேயா A�யDகேளா எ��� Q�க� எ7��O 

ெச�ல ேவLடா�; வ?*� எவ�!"� வண!க� ெசV�த ேவLடா�. Q�க� எ�த S-7!"� 

ெச�றாV�, `இ�த S-7!" அைம� உLடா"க!’ என $த�� U3�க�. அைம�ைய <��Cபவ� 

அ�" இ��தா�, Q�க� வாN��! UGய அைம� அவEட� த�"�; இ�லா <-டா� அ� 

உ�கJடேம ���5<7�. அவ�கJட� உ�ளைத Q�க� உL7 "D�� அ�த S-Dேலேய 

த�9*��க�. ஏென^� ேவைலயாள� த� U�!" உEைம உைடயவேர; S7 Sடா)O 

ெச�லேவLடா�. Q�க� ெச�V� ஊE� உ�கைள ஏ'3! ெகாLடா� உ�கF!"� பEமா3வைத 

உLb�க�. அ�" உட� நல� "�Gேயாைர! "ணமா!9, இைறயா-4 அவ�கைள ெந��9 

வ��<-ட� எனO ெசா�V�க�. Q�க� ெச�V� ஊE� உ�கைள ஏ'3!ெகா�ளா <-டா� அத� 

S�கJ� ெச�3, `எ�க� கா�கJ� ஒ-DP�ள உ�க� ஊ�� �4ையP� உ�கF!" எ�ராக 

உதG<79ேறா�. ஆ*,� இைறயா-4 ெந��9 வ��<-ட� எ�பைத அG�� ெகா�F�க�’ 

எனO ெசா�V�க�. அ�த நாJ� அYc� ெப3� தLடைன ேசாேதா� நகEன� ெப3� தLடைனைய 

<ட! கDனமாகேவ இ�!"� என உ�கF!"O ெசா�9ேற�.” 5�ன� எ#ப��ரL7 ேப�� 

ம9N�ட� ���5 வ��, “ஆLடவேர, உம� ெபயைரO ெசா�னா� ேப)க� Uட எ�கF!" 

அDபM9�றன” எ�றன�. அத'" அவ�, “வான������ சா�தா� A�னைல� ேபால <ழ! 

கLேட�. பா�CகைளP� ேத�கைளP� A�!க��, பைகவE� வ�லைம அைன�ைதP� 

ெவ�ல�� உ�கF!" அ�கார� ெகா7���!9ேற�. உ�கF!" எ��ேம e�" <ைள<!கா�. 

ஆ*,� eய ஆ<க� உ�கF!" அDபM9�றன எ�ப� ப'G ம9ழ ேவLடா�. மாறாக, உ�க� 

ெபய�க� <Lணக��� எ#த�ப-D�!9�றன எ�ப� ப'Gேய ம9#�க�” எ�றா�.

- இ� 9GH� வழ�"� ந'ெச)�.

- 9GH�ேவ உம!" CகN.
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��வா க! ம
றா$�க!:

பMயா'ற அைழ�பவரா� இைறவா,

உம� பM!காக Q� ேத���ெகாLட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, "�!க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம!" 5ரமாM!க� உ�ளவ�களா) வாN��, உம� ���ள�ைத இ�மLM� Rைறேவ'ற �ைண 

R'"மா3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

அ�C� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ!ைர� ரfயா ேபா� <ைர<� $D� ெபற��; அைம�யான gழ� ஏ'பட��, ேபாE� 

பா��C!க� <ைர<� hரைடய��, வ�$ைறக� $'3�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா79ேறா�.

ஞான��� உைற<டமான எ� இைறவா!

ேபாEனா� பல<த இழ�C!கைளO ச��!9�ற ம!கைள ஒ�C!ெகா7!9�ேறா�. அ�பான 

ம^த�கைள, உட� உ3�C!கைள, உடைமகைள, R�ம�ைய, மன ம9NO4ைய, ேவைலகைள 

இ�,� பலவ'ைற இழ�� த<�ேபா�!" ஆ3தலாக��; ஆதரவாக�� Qேர இ�!க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ3பா7க� ஏ'ப79�றேபா� சLைடகைள <7�� அைம�� ேபO; வா��ைதகJ� e�� 

காண��, ம!கJ� அைம�யான வாNைவP�, நலைனP� "G�� அ!கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ? நட�த ேவL7ெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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ஒ'3ைமைய அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�"� வா#� 9GHதவ�க� அைனவ��, ந'க�ைண� ப�*� ேம�ைமையP�, 

$!9ய��வ�ைதP� உண���, க�ேதா�!க ��Oசைப*� ஒ�GைணP� �L7த� ெபற உத<CEய 

ேவL7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

வானக அரசேர இைறவா,

உம� உLைம*� அரைச� Cற!கM��, உலைகO சா��த த�க� ெசா�த <��ப�கJ� நா-கைள 

ெசல<7� நா-7 ம!க� அைனவ��, Rைல வாNைவ� ப'Gய உLைமகைள <��5� ேதட 

�ைணCEய ேவL7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

இைறவா!

iL7� உலைக வா-Dவைத!"� இ�த ெதா'3 ேநா*���� உலகம!கைள கா�பா'3�. இழ�த 

வாNைவ iL7� ெப'3 வளைமேயா7 C��ெபா?ேவா7� உம� சா-4களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Pமா3 உ*��த இேய;<� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா79�ேறா�.

RைறவாN� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�"� ஓநா)கJைடேய ஆ-7! "-Dகைள� ேபா�3 வாN�� ெகாLD�!"� 9GHதவ�க� 

அைனவைரP�, உம� இைறயா-4*� க�<களாக மா'G உல9'" அைம�ையP�, ம9NO4ையP� 

வழ�"மா3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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இ�ைறய 4�தைன

''உ�க� ெபய�க� <Lணக��� எ#த�ப-D�!9�றன எ�ப� ப'Gேய ம9#�க�'' (%!கா 

10:20)

ம^தரா9ய ந� வ?யாக, நம� ஒ��ைழ�ேபா7 <ய�த" காEய�கைளO சா�!க <��C9றா� 

கட��. ஆனா� கட�J� பMைய ஆ'39�ற ேவைள*� நா� த<�!க ேவLDய ேசாதைன ஒ�3 

உL7. அதாவ�. கட�� ந�Aட� ஒ�பைட�த பMையO ெச)P�ேபா� அ� ெவ'Gயாக 

அைம��<7� ேவைளகJ� ஏேதா ந�$ைடய �றைமயா� அ�த ெவ'G 9ைட�த�ேபால நா� 

Rைன��<ட! Uடா�. கட�� நம!"� த�த பMைய ந�$ைற*� நா� ஆ'G<-டா� அ�த 

ெவ'G!"! காரண� கட�ேள என உணரேவL7�. ேமV�, கட�J� பMைய ஆ'3�ேபா� 

ேதா�<க� Uட ஏ'ப7வ� இய�C. அ�த ேநர�கJ� நா� ந�5!ைக இழ��<7தV� சEய�ல.

கட�ைளP� அவர� ஆ-4ைய அG<!9�ற இேய;ைவP� ந�Cேவா� தாNO4 Rைற�த மனRைல 

ெகாLடவ�களாக இ�!க ேவL7�. கட�� எ�ைலய'ற இர!க$� பE�� ெகாLடவ� எ�பைத 

நா� உண���, ம9N��, ந�GUற ேவL7�. ஏென�றா� த"�ய'ற க�<களாக நா� 

இ��தேபா�V� கட�� ந� வ?யாக� த� �-ட�கைள Rைறேவ'39றா�. இ� கட�J� இர!க� 

ெப�!9� ெவJ�பா7தா�. கட�JடA��ேத நா� அைன�ைதP� ெப39ேறா�. கட�F!ேக நா� 

$'GV� உE�தானவ�க�. கட�JடA��� ெப3வைத� த<ர நம!ெக�3 நாேம ஈ-D!ெகாLட� 

ஒ�3ேம இ�ைல. இ�மன Rைல ந�Aட� இ��தா� நா� கட�J� பMைய ஆ'3�ேபா� 

ஏ'ப79�ற ெவ'Gைய! கL7 ெச�!"றாம� இ��ேபா�; ேதா�<*�ேபா� மன� தள��� 

ேசா���ேபாக�� மா-ேடா�. பEேவா7 ந�ைம� ேதD வ�� அரவைண!9�ற அ�C! கட�J� 

அ�ைள <ய�� நா� எ�நாF� ம9NO4யைடேவா� (%! 10:20)

ம�றா-7:

இைறவா, உ� அ�ைபP� அைம�ையP� உல9'"! ெகாண�9�ற க�<களாக நா�க� ெசய�பட 

அ��தா��.
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