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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைண�ச�ட ������ வாசக�. 30:10-14,

�பா 69: 13. 16. 29-30. 35,36,

����த� ப�  ெகாேலாைசய�$% எ'�ய ��(க������ வாசக� 1: 15-20,

)$கா எ'�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 10:25-37)

��.ப� (�/ைர

அ2���.பவ�கேள, ெபா�$கால��� ப�ைன�தா� ஞா-7 ��.ப�ைய 8ற.9$க உ�கைள 

அ�ேபா2 வரேவ+;ேறா�. இைறய�< ம+7� 9றர�< க�டைளகைள ந� வா>?  ெசய ப2�த 

இ�ைறய ��வ@பா2 ந�ைம அைழ$;ற�. ந�ைம நாேம ேந�ைமயாள�களாக எBC$ 

ெகா�ளாம , கட�D� (�Eைல-  நா� ேந�ைமயாள�களாக இ�$க ேவB2� எ�பேத 

ஆBடவG� ?�.ப�. இேயH?� வ@- , கட�I$%� ம+ற மEத�கI$%� 

அ2���.பவ�களா, வாழ அைழ$க.ப2;ேறா�. எGேகா ெச J� பாைத-  அKப�2$ 

;ட�தவைர கB2ெகா�ளாம  ெச�ற Lத %�ைவM�, ேல?யைரM� ேபா�7 மEதேநய� 

இ லாதவ�களா, நட��ெகாBட த�ண�கI$காக ம�E.< ேவB2ேவா�. ந ல சமாGயைர. 

ேபா�7, ேதைவ-  இ�.பவ�கI$% உத?$கர� N�2பவ�களா, வாழ வர� ேவBK, 

இ���.ப�-  ப�ேக+ேபா�.
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(த  வாசக�

N அைத Oைறேவ+7மா7 வா��ைத உன$% Pக அ�;  உ�ள�:

இைண�ச�ட ������ வாசக�. 30:10-14

ேமாேச ம$கைள ேநா$;$ QRய�: உ� கட�ளா;ய ஆBடவG� %ரJ$%� ெச? ெகா2. ச�ட 

��  எ'த.ப�2�ள அவ�த� க�டைளகைள M� Oயம�கைளM� கைட.9K உ� (' 

இதய�ேதா2� (' உ�ள�ேதா2� உ� கட�ளா;ய ஆBடவGட� ���<.

ஏெனE , இ�7 நா� உன$%$ க�டைள-2� இ�த$ க�டைள உன$%. <Gயாத� இ ைல: 

உ�EடP��� ெவ% ெதாைல-J� இ ைல. நா� அைத$ேக�2, Oைறேவ+7 மா7, நம$காக யா� 

?Bணக��$%. ேபா,, அைத$ ெகாB2 வ�வா� ; எ�7 N ெசா லாதவா7, அ� ?BC  

இ ைல. நா� அைத$ேக�2 Oைறேவ+7 மா7, நம$காக யா� கட கட�� ெச�7, அைத ந�Pட� 

ெகாB2 வ�வா� ; எ�7 N ெசா லாதவா7, அ� கட கI$% அ.பா  இ ைல. ஆனா , N அைத 

Oைறேவ+7மா7 வா��ைத உன$% Pக அ�;  உ�ள�: உ� வா- , உ� இதய��  உ�ள�.

- இ� ஆBடவ� வழ�%� அ��வா$%.

- இைறவா உம$% ந�R

ப�Jைர. பாட 
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ப ல?: கட�ைள நாK� ேத2ேவாேர, உ�க� உ�ள� ஊ$கமைடவதாக.

�பா 69: 13. 16. 29-30. 35,36

ஆBடவேர! நா� த$க கால��  உ�ைம ேநா$; ?Bண.ப� ெச,;�ேற�; கட�ேள! உம� 

ேபர�9� ெப�$;னா  என$%. ப� ெமா@ தா��; �ைண ெச,வ�  N� மாறாதவ�. -ப ல?

ஆBடவேர! என$%. ப� ெமா@ தா��; உ� ேபர�< ந�ைம P$க�; உம� ேபGர$க�ைத 

(�E�2 எ�ைன ேநா$;� ���<�. -ப ல?

எDேய� 87ைம.ப�டவ�; காய(+றவ�; கட�ேள! N� அ�I� X�< என$%. பா�கா.பா, 

இ�.பதாக! கட�D� ெபயைர நா� பாK. <க>ேவ�; அவ�$% ந�R ெசJ��, அவைர 

மா�8ைம.ப2��ேவ�. -ப ல?

கட�� Yேயா/$% X�பD.பா�; Lதா?� நகர�கைள$ க�K எ'.<வா�; ஆBடவ�ைடய 

அKயாG� மர9ன� அைத� த� உGைம� ெசா�தா$;$ ெகா�வ�; அவர� ெபய�X� அ�< Q�ேவா� 

அ�  %K-�.ப�. -ப ல?
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இரBடா� வாசக�

அைன��� அவ� வ@யா, அவ�$காக. பைட$க.ப�டன.

����த� ப�  ெகாேலாைசய�$% எ'�ய ��(க������ வாசக� 1: 15-20

அவ� க�<லனாகாத கட�ள� சாய : பைட.பைன��J� தைல.ேப7. ஏெனE  

?BCJ�ளைவ, மBC J�ளைவ, க�<லனா%பைவ, க�<லனாகாதைவ, அGயைண-  

அம�ேவா�, தைலைம தா�%ேவா�, ஆ�8யா ள�, அ�கார� ெகாBேடா� ஆ;ய அைனவ�� அவரா  

பைட$க.ப�டன�. அைன��� அவ� வ@யா, அவ�$ காக.பைட$க.ப�டன. அைன��$%� 

(��ய� அவேர: அைன��� அவேராKைண�� Oைலெப7;�றன. ���சைபயா;ய உடJ$%� 

தைலM� ெதாட$க(� அவேர. எ லாவ+7�I� (த�ைம ெப7மா7 இற�� உ-��ெத'ேவா�� 

அவ� தைல.ேப7 ஆனா�. த� ('Oைற�� அவ�� %Kெகா�ள$ கட�� ���ள� ெகாBடா�. 

8Jைவ-  இேயH 8��ய இர�த�தா  அைம�ைய Oைலநா�ட�� ?BCJ�ளைவ, மBC 

J�ளைவ அைன�ைதM� அவ� வ@ த�ேமா2 ஒ.<ரவா$க�� கட�� ���ள� ெகாBடா�.

- இ� ஆBடவ� வழ�%� அ��வா$%

- இைறவா உம$% ந�R
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ந+ெச,�$% (� வா>�ெதா�

அ ேல)யா, அ ேல)யா! ஆBடவேர, உ� வா��ைதக� வா>�த�� ஆ?ைய$ ெகா2$;�றன. 

Oைல வா>� அD$%� வா��ைதக� உ�Pட�தாேன உ�ளன! அ ேல)யா

ந+ெச,� வாசக�

)$கா எ'�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 10:25-37

அ$கால��  ���ச�ட அRஞ� ஒ�வ� எ'�� அவைர� ேசா�$%� ேநா$%ட�, ேபாதகேர, 

Oைலவா>ைவ உGைமயா$;$ ெகா�ள நா� எ�ன ெச,ய ேவB2�? எ�7 ேக�டா�. அத+% 

இேயH, ���ச�ட ��  எ�ன எ'�-�$;ற�? அ�  N� எ�ன வா8$;\�? எ�7 அவGட� 

ேக�டா�. அவ� ம7ெமா@யாக, உ� (' இதய�ேதா2�, (' உ�ள�ேதா2�, (' ஆ+றேலா2�, 

(' மன�ேதா2� உ� கட�ளா;ய ஆBடவGட� அ�< Q�வா யாக. உ�X� N அ�<Q�வ� ேபா  

உன$% அ2���.பவ� X�� அ�< Q�வாயாக எ�7 எ'�M�ள� ; எ�றா�. இேயH, சGயா,� 

ெசா�]�: அ.பKேய ெச,M�: அ.ெபா'� வா>^� எ�றா�. அவ�, த�ைம ேந�ைமயாள� என$ 

கா�ட ?��9, என$% அ2���.பவ� யா�? எ�7 இேயH?ட� ேக�டா�. அத+% அவ� 

ம7ெமா@யாக$ QRய உவைம: ஒ�வ� எ�சேலP ���� எGேகா�$%. ேபா%�ேபா� க�வ� 

ைக-  அக.ப�டா�. அவ�ைடய ஆைடகைள அவ�க� உG�� ெகாB2, அவைர அK��$ 

%+7-ராக ?�2. ேபானா�க�. %� ஒ�வ� த+ெசயலா, அ_ வ@ேய வ�தா�. அவ� அவைர$ 

கBட�� ம7 ப$கமாக ?ல;� ெச�றா�. அ_வாேற ேல?ய� ஒ�வ�� அ_?ட��$% வ�� 

அவைர$ கBட�� ம7ப$கமா, ?ல;� ெச�றா�. ஆனா  அ_வ@ேய பயண� ெச,� ெகாBK��த 

சமாGய� ஒ�வ� அ�;  வ�� அவைர$ கBடேபா� அவ�X� பG� ெகாBடா�. அவ� அவைர 

அ`;, காய�கD  �ரா�ைச ம��� எBெணM� வா���, அவ+ைற$ க�K, தா� பயண� ெச,த 

?ல�;� X� ஏ+R, ஒ� சாவK$%$ ெகாB2ேபா, அவைர$ கவE��$ ெகாBடா�. ம7நா� இ� 

ெதனாGய�ைத எ2��, சாவK. ெபா7.பாளGட� ெகா2��, இவைர$ கவE��$ ெகா�I�: இத+% 

ேம  ெசலவானா  நா� ���9 வ��ேபா� உம$%� த�ேவ� எ�றா�. க�வ� ைக-  

அக.ப�டவ�$% இ�aவ�� எவ� அ2���.பவ� என உம$%� ேதா�7;ற�? எ�7 இேயH 

ேக�டா�. அத+% ���ச�ட அRஞ�, அவ�$% இர$க� கா�Kயவேர எ�றா�. இேயH, N�� ேபா, 

அ.பKேய ெச,M� எ�7 QRனா�.எ�றா�.

- இ� ;Rb� வழ�%� ந+ெச,�.

- ;Rb�ேவ உம$% <க>.
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��வா�க� ம
றா!�க�:

பCயா+ற அைழ.பவரா� இைறவா,

உம� பC$காக N� ேத���ெகாBட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, %�$க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம$% 9ரமாC$க� உ�ளவ�களா, வா>��, உம� ���ள�ைத இ�மBC  Oைறேவ+ற �ைண 

O+%மா7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

அ�<� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ$ைர� ரcயா ேபா� ?ைர?  (K� ெபற��; அைம�யான dழ  ஏ+பட��, ேபாG� 

பா�.<$க� ?ைர?  Yரைடய��, வ�(ைறக� (+7.ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா2;ேறா�.

ஞான��� உைற?டமான எ� இைறவா!

ேபாGனா  பல?த இழ.<$கைள� ச��$;�ற ம$கைள ஒ.<$ெகா2$;�ேறா�. அ�பான 

மEத�கைள, உட  உ7.<$கைள, உடைமகைள, O�ம�ைய, மன ம;>�8ைய, ேவைலகைள 

இ�/� பலவ+ைற இழ�� த?.ேபா�$% ஆ7தலாக��; ஆதரவாக�� Nேர இ�$க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ7பா2க� ஏ+ப2;�றேபா� சBைடகைள ?2�� அைம�. ேப�H வா��ைதகD  e�� 

காண��, ம$கD� அைம�யான வா>ைவM�, நலைனM� %R�� அ$கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ@ நட�த ேவB2ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

அ�<ெச,ய அைழ.பவரா� இைறவா,

உலெக�%� 8+R�ப ஆைசகD  a>;, எ��ர�கேளா2 ெபா'ைத$ க@��$ ெகாBK�$%� 

ம$க�, %2�ப உ7.9ன�கைளM�, அ�;  வ8.பவ�கைளM� அ�< ெச,� வா'� மனOைலைய 

வழ�;ட ேவB2ெம�7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

6



பCயா+ற அைழ.பவரா� இைறவா,

நா�K  ஏ>ைம, ?ைலவா8 உய��, ேவைல-�ைம, ேபா�ற ப ேவ7 9ர� சைனகளா  கல�;� 

த?.ேபா�$% உத?<GM� ந ல அர8ய  தைலவ�கைள உ�வா$;ட ேவB2ெம�7 உ�ைம 

ம�றா2;ேறா�.

இைறவா!

XB2� உலைக வா�Kவைத$%� இ�த ெதா+7 ேநா-���� உலகம$கைள கா.பா+7�. இழ�த 

வா>ைவ XB2� ெப+7 வளைமேயா2 <�.ெபா@ேவா2� உம� சா�8களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள. ெபா@Mமா7 உ-��த இேயH?� வ@யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா2;�ேறா�.

Oைறவா>� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�%� ஓநா,கDைடேய ஆ�2$ %�Kகைள. ேபா�7 வா>�� ெகாBK�$%� ;Rbதவ�க� 

அைனவைரM�, உம� இைறயா�8-� க�?களாக மா+R உல;+% அைம�ையM�, ம;>�8ையM� 

வழ�%மா7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.
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இ�ைறய 8�தைன

''என$% அ2���.பவ� யா�?'' ()$கா 10:29)

���ச�ட அRஞ� இேயH?ட� ேக�ட இ$ேக�?$%. ப�லD$%� ?த��  இேயH QRய கைத 

''ந ல சமாGய�'' எ�/� 8ற.பான உவைம ஆ%�. )$கா ந+ெச,�-  ம�2ேம காண.ப2;�ற 

இ�த உவைம த�� ெச,� எ�ன? ''என$% அ2���.பவ� யா�?'' எ�/� ேக�?$%. ப�  

ேக�?யாக, ''உம$% அ2���.பவராக இ லாத ஒ�வைர$ கா�ட (KMமா?'' எ�7Qட இேயH 

சவா  ?�K�$கலா�. ஆனா  இேயH ஓ� உவைம வ@யாக அ�த உBைமைய$ க+9�தா�. சமாGய 

இன�தவ� தா>�த.ப�ேடா�; அவ�கI$% Lத�க� ந2ேவ ம�.< இ�$க? ைல. ஆனா  க�வ� 

ைக-  அக.ப�2, அKப�2$ %+7-ராக ?ட.ப�ட மEத�$% உத?ெச,த� அ�த சாதாரண 

சமாGய�தாேன த?ர Lத %�ேவா, ேல?யேரா அ ல. யா�யா�$% உத? ேதைவ.ப2;றேதா 

அவ�க� எ லா�ேம நம$% அ2���.பவ�க�தா�. இ�த உBைமைய வா>$ைக-  கா�Kயவ� 

ந ல சமாGய�.

இ�7 இல�ச$கண$கான ம$க� வ7ைம-  வா2;�றா�க�; மEத மாB< ம7$க.ப�2, 

உGைமக� Xற.ப�2, இ@வாக நட�த.ப2;றா�க�. இவ�க� எ லா�ேம நம$% 

அ2���.பவ�க�தா�. அ.பKெய�றா , இேயH அR?�த அ�<$ க�டைள-� ெபா�� எ�ன? 

''உ�X� N அ�<Q�வ� ேபா  உன$% அ2���.பவ� X� அ�<Q�வாயாக'' ()$ 10:27; இச 6:5) 

எ�/� க�டைளைய$ கைட.9K$க அைனவ�$%� கடைம உB2. யா�$% அ�<கா�2வ� 

எ�ெறா� ேக�? எ'.<வேத (ைறய ல, ஏென�றா  அ�9� அரவைண.9���� 

?ல;O+ேபா� அ ல� ?ல$க.ப�ேடா� ஒ�வ�Qட இ_�ல;  இ�$க(Kயா�, இ�$க�� 

Qடா�. எ�% மEத� உ�ளனேரா அ�% அ�<$ க�டைள ெசய ப2�த.பட ேவB2�. 

அ$க�டைள$% ?�?ல$% ;ைடயா�. எE/�, ச(தாய�தா  ஒ�$;ைவ$க.ப�ேடா� நம� தE 

அ�<$% உG�தானவ� எ�ப� இேயH நம$% அD$;�ற ேபாதைன. த�னல� ேகாேலா�H;�ற ந� 

ச(தாய��  இ� ஒ� ெபGய சவாலாகேவ உ�ள�.

ம�றா�2:

இைறவா, N� எ�கI$%$ கா�Kய அ�ைப நா�க� எ லா மEதேரா2� ப;���ட அ��தா��.
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