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(இ�ைறய வாசக�க�: 

ெதாட�க ������ வாசக� 18;1-10,

���பாட�க� 15;2-5,

����த� ப�� ெகாேல"ய��# எ%�ய ��&க������ வாசக� 1;24-28,

'(த )�கா* எ%�ய ந,ெச-�.� இ��� வாசக� 10;38-42)

���ப� &�/ைர

இைறவா��ைத�#1யவ�கேள, ெபா��கால��� ப�னாறா� ஞா.6 ���ப�ைய "ற�7�க 

உ�கைள அ�ேபா: வரேவ,;ேறா�. இைறவைன ந� இ�ல��� வரேவ,6 உபச1�க��, அவர� 

வா��ைதைய ப=�ட� ேக>க�� ந�ைம தயா1�#மா6 இ�ைறய ��வ@பா: அைழ�' 

B:�;ற�. ந,க�ைண வDB� ந�ைம� ேதD வ�� ஆFடவைர நா� எ�தைகய தயா1�ேபா: 

வரேவ,;ேறா� எ�பைத "���க அைழ�க�ப:;ேறா�. ேநா.G�, ப".G� வா:ேவா1� 

த�ைம� கF:, உபச1�க இைறவ� ந�ைம அைழ�;றா�. அேத ேநர���, இைறவ(� வா��ைத�# 

&%ைமயாக ெசBெகா:��, அவ� கா>:� வ@.� நட�க நா� அைழ�க�ப:;ேறா�. ஆFடவ� 

இேயH B��'� ந�ல பாைதைய� ேத��ெத:�� வாழ வர� ேவFD, இ����ப�.� 

ப�ேக,ேபா�.
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&த� வாசக�

உ� மைனB சாரா��# ஒ� மக� 7ற����பா�

ெதாட�க ������ வாசக� 18;1-10

அ�நா>கJ� ஆFடவ� ம�ேர எ�ற இட��� ேதவதா� மர�கள�ேக ஆ7ரகா&�#� ேதா�Kனா�. 

பக�� ெவ�ப� L#�த ேநர��� ஆ7ரகா� த� Mடார வா.�� அம�����ைக.�, கFகைள 

உய���� பா��தா�; O�6 ம(த� த� அ�;� P,க� கFடா�. அவ�கைள� கFட�ட� அவ�கைளQ 

ச���க� Mடார வா.ைலB>: ஓDனா�. அவ�க�&� தைரம>:� தாS�� வண�;, அவ�கைள 

ேநா�;, "எ� தைலவேர, உ� கFகJ� என�# அ�� ;ைட�தா.�, U� உ� அDயாைன B>:� 

கட�� ேபாகா���Vராக! இேதா BைரB� ெகாXச� தFY� ெகாF:வர>:�. உ�க� கா�கைள� 

க%Bய7�, இ� மர�தD.� இைள�பா6�க�. ெகாXச� உண� ெகாF:வ�;ேற�. U�க� 

'��ண�� ெப,ற7�, பயண�ைத� ெதாட��க�. ஏென(� உ�க� அDயா(டேம 

வ����;[�க�" எ�றா�. "U ெசா�னபDேய ெச-" எ�6 அவ�க� ப�� அJ�தா�க�. அைத� 

ேக>: ஆ7ரகா� த� Mடார��,# Bைர�� ெச�6, சாராைவ ேநா�;, "Bைரவாக O�6 மர�கா� 

ந�ல மாைவ� 7ைச��, அ�ப�க� H:" எ�றா�. ஆ7ரகா� மா>: ம�ைத�# ஓDQெச�6, ஒ� ந�ல 

இள�க�ைற� ெகாண��� ேவைல�கார(ட� ெகா:�க, அவ� அதைன BைரB� சைம�தா�. 7ற# 

அவ� ெவFெண-, பா�, சைம�த இள�க�6 ஆ;யவ,ைற� ெகாF:வ�� அவ�க� &� ைவ�தா�. 

அவ�க� உF\�ெபா%� அவ�கள�ேக மர�தD.� P�6ெகாFD��தா�. 7�' அவ�க� அவைர 

ேநா�;, "உ� மைனB சாரா எ�ேக?" எ�6 ேக>க, அவ�, "அேதா Mடார��� இ��;றா�" எ�6 

ப�� MKனா�. அ�ெபா%� ஆFடவ�; "நா� இளேவ(, கால��� உ6�யாக ^F:� உ�(ட� 

வ�ேவன. அ�ெபா%� உ� மைனB சாரா��# ஒ� மக� 7ற����பா�" எ�றா�. அவ��#� 

7�'ற��� Mடார வா.�� சாரா இைத� ேக>:� ெகாFD��தா�.

- இ� ஆFடவ� வழ�#� அ��வா�#.

- இைறவா உம�# ந�K

2



ப�Gைர� பாட�

ஆFடவேர, உ� Mடார��� த�;ட� த#�_�ளவ� யா�?

���பாட�க� 15;2-5

2 மாச,றவரா- நட�ேபாேர! இ�ேனா� ேந1யவ,ைறQ ெச-வ�; உளமாற உFைம ேபHவ�. -ப�லB

3 த� நாBனா� 'ற�Mறா�; த� ேதாழ��#� a�;ைழயா�; த� அ:�தவைர� ப@��ைரயா�. 4 

ெநKதவK நட�ேபாைர இ@வாக� க��வ�; ஆFடவ��# அXHேவாைர உய�வாக ம��ப�; 

தம�#� ��ப� வ�தாG�, ெகா:�த வா�#6�ைய ^றா�. -ப�லB

5 த� பண�ைத வ>D�#� ெகாடா�; மாச,றவ��# எ�ராக� ைகb>:� ெபறா�; இcவா6 நட�ேபா� 

எ�6� Pைல����ப�. -ப�லB

இரFடா� வாசக�

;K*� த� உடலா;ய ��Qசைப�காக ேவதைன_,றா�.

����த� ப�� ெகாேல"ய��# எ%�ய ��&க������ வாசக� 1;24-28

சேகாதர சேகாத1கேள! உ�க� ெபா�>:� ��'6வ�� நா� ம;SQ" ெகா�;ேற�. ;K*� த� 

உடலா;ய ��Qசைப�காக ேவதைன_,றா�. அவ� ேமG� படேவFDய ேவதைனைய எ� உட�� 

ஏ,6 Pைற� ெச-;ேற�. எ�Oல� இைறவா��ைதைய &%ைமயாக உ�கd�# வழ�#� 

ெபா6�ைப� கட�� என�#� ெகா:�தா�. எனேவ நா� ���ெதாFட� ஆேன�. நா� வழ�#� 

இைறவா��ைத ஊ@ஊ@யாக, தைல&ைற தைல&ைறயாக மைற����த இைற��>ட�ைத� 

ப,Kய�. அ��>ட� இ�ெபா%� இைறம�கd�# ெவJ�ப:�த�ப>D��;ற�. 

ம�கJன�கJைடேய அ� அளவ,ற மா>"_ட� ெசய�ப:;ற� எ�பைத� த� ம�கd�#� 

ெத1B�க கட�� ���ள� ெகாFடா�. உ�கd�#� இ��#� ;K*�ைவ� ப,Kயேத அ��>ட�. 

மா>" ெப6ேவா� எ�/� எ��ேநா�ைக அவேர அJ�;றா�. ;K*�ைவ�ப,Kேய நா�க� 

அKB�� வ�;ேறா�. ;K*�ேவா: இைண�� ஒcெவா�வ�� &��Q"Pைல ெப6மா6 

ஒcெவா�வ��#� அK�ைர MK &% ஞான�ேதா: க,7�� வ�;ேறா�.

- இ� ஆFடவ� வழ�#� அ��வா�#

- இைறவா உம�# ந�K
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ந,ெச-��# &� வாS�ெதா�

அ�ேல)யா, அ�ேல)யா! மா��தா, மா��தா! U பலவ,ைற� ப,K� கவைல�ப>:� கல�#;றா-. 

அ�ேல)யா

ந,ெச-� வாசக�

'(த )�கா* எ%�ய ந,ெச-�.� இ��� வாசக� 10;38-42

அ�கால��� இேயH ஓ� ஊைர அைட�தா�. அ�ேக ெபF ஒ�வ� அவைர� த� f>D� வரேவ,றா�. 

அவ� ெபய� மா��தா. அவ��# ம1யா எ�/� சேகாத1 ஒ�வ� இ��தா�. ம1யா ஆFடவ�ைடய 

காலD அ�;� அம��� அவ� ெசா�வைத� ேக>:� ெகாFD��தா�. ஆனா� மா��தா ப,பல 

ப=க� '1வ�� பரபர�பா; இேயHBட� வ��, ' ஆFடவேர, நா� ப=Bைட ெச-ய எ� சேகாத1 

எ�ைன� த(ேய B>: B>டாேள, உம�#� கவைல.�ைலயா? என�# உதB '1_�பD அவJட� 

ெசா�G� ' எ�றா�. ஆFடவ� அவைர� பா���, ' மா��தா, மா��தா! U பலவ,ைற� ப,K� 

கவைல�ப>:� கல�#;றா-. ஆனா� ேதைவயான� ஒ�ேற. ம1யாேவா ந�ல ப�ைக� 

ேத��ெத:���ெகாFடா�; அ� அவJடL��� எ:�க�படா� ' எ�றா�.

- இ� ;K*� வழ�#� ந,ெச-�.

- ;K*�ேவ உம�# 'கS.
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��வா�க� ம
றா��க�:

வா�#6� த�பவரா� இைறவா,

எ� ���த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற�தா� அைனவ��, உம� வா�#6��# த#� 

உ�ளவ�களாக வாழ��, ம�கைள உ�Lட� ெகாF: ேச��க�� வரம�ள ேவF:ெம�6 உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

அ�'� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரhயா ேபா� BைரB� &D� ெபற��; அைம�யான iழ� ஏ,பட��, ேபா1� 

பா��'�க� BைரB� jரைடய��, வ�&ைறக� &,6�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

ஞான��� உைறBடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலBத இழ�'�கைளQ ச���;�ற ம�கைள ஒ�'�ெகா:�;�ேறா�. அ�பான 

ம(த�கைள, உட� உ6�'�கைள, உடைமகைள, P�ம�ைய, மன ம;SQ"ைய, ேவைலகைள 

இ�/� பலவ,ைற இழ�� தB�ேபா��# ஆ6தலாக��; ஆதரவாக�� Uேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ6பா:க� ஏ,ப:;�றேபா� சFைடகைள B:�� அைம�� ேபQH வா��ைதகJ� a�� 

காண��, ம�கJ� அைம�யான வாSைவ_�, நலைன_� #K�� அ�கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ@ நட�த ேவF:ெம�6 இைறவா உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

அ�'ெச-ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�#� ",K�ப ஆைசகJ� OS;, எ��ர�கேளா: ெபா%ைத� க@��� ெகாFD��#� 

ம�க�, #:�ப உ6�7ன�கைள_�, அ�;� வ"�பவ�கைள_� அ�' ெச-� வா%� மனPைலைய 

வழ�;ட ேவF:ெம�6 உ�ைம ம�றா:;ேறா�.
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ப=யா,ற அைழ�பவரா� இைறவா,

நா>D� ஏSைம, Bைலவா" உய��, ேவைல.�ைம, ேபா�ற ப�ேவ6 7ரQ சைனகளா� கல�;� 

தB�ேபா��# உதB'1_� ந�ல அர"ய� தைலவ�கைள உ�வா�;ட ேவF:ெம�6 உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

இைறவா!

^F:� உலைக வா>Dவைத�#� இ�த ெதா,6 ேநா.���� உலகம�கைள கா�பா,6�. இழ�த 

வாSைவ ^F:� ெப,6 வளைமேயா: '��ெபா@ேவா:� உம� சா>"களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா@_மா6 உ.��த இேயHB� வ@யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா:;�ேறா�.

PைறவாS� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�#� ஓநா-கJைடேய ஆ>:� #>Dகைள� ேபா�6 வாS�� ெகாFD��#� ;K*தவ�க� 

அைனவைர_�, உம� இைறயா>".� க�Bகளாக மா,K உல;,# அைம�ைய_�, ம;SQ"ைய_� 

வழ�#மா6 உ�ைம ம�றா:;ேறா�.
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இ�ைறய "�தைன

மா��தா��, ம1யா�� !

இேயHB� நFப�களான மா��தா��, ம1யா�� ேப6ெப,றவ�க�. இேயH எ�ேபாெத�லா� 

ஓ-ெவ:�க B��7னாேரா, அ�ேபாெத�லா� அவைர� த� f>D� வரேவ,#� ேப6 

ெப,K��தன�. உ1ைம_ட� இேயHைவ உபச1�ப�G�, அவேரா: த(ேய உைரயாD, அவ� அ&த 

ெமா@கைள� ேக>க�� ெகா:�� ைவ�தவ�க�. இ�ைறய வாசக��� மா��தாB� மன Pைலைய� 

ெகாXச� "���ேபா�. மா��தா��# ந�ல எFண� இ��த�. இேயHைவ ந�# உபச1�க 

ேவF:�, அவ��# ந�# ப=Bைட ெச-ய ேவF:�. இ�த எFண� பாரா>:�#1ய�. ஆனா�, 

அ:�� அவ� ெச-த�தா� இேயHB� கவன�ைத ஈ��த�. மா��தா இேயHB� பாத��� அம��� 

அவ� ெசா�வைத� ேக>:�ெகாFD��த ம1யா ப,K இேயHBடேம உ1ைம_ட� 'கா� 

ெசா�;�றா�. எ�ைன� த(ேய B>:B>டா� எ�ற #,றQசா>:ட�, என�# உதB '1_�பD 

ெசா�G� எ�ற BFண�ப�ைத_� இேயHBட� ைவ�;றா�. இேயH அவர� தவறான மனPைலைய 

அவ��#Q H>D�கா>:;றா�.

ந�ல எFண� ெகாFடவ�கd� தவ6 ெச-யலா� எ�பத,# இ�த PகS� எ:���கா>டாக 

இ��;ற�. எனேவ, நா� கவனேமா: இ��ேபா�. 7றர� வ@பா>:� ப�ேக,', ஆ�வ�க� ப,K 

அவசர�ப>: a��7>: BடாமG�, #,ற� Hம�தாமG� ந�ைம� கா���ெகா�ேவா�. அ��ட�, 

வாS�ைக.� ந�ல ப�# எ� எ�;ற ெதJைவ_� க,6�ெகா�ேவா�.

ம�றா>::

ந�ல நFபரான இேயHேவ, உ�ைம� ேபா,6;ேறா�. மா��தாB� அKயாைமைய அவ��# 

அ�'ட� H>D�கா>Dய�ேபால, எ�கJ� அKயாைமைய_�, #ைற கா\� மனPைலைய_� 

H>D�கா>Dய�d�. இதனா�, நா�க� ச1யானைவகைள உண�� ஆ,றைல உம� �hய ஆBயா� 

ெப,6�ெகா�ேவாமாக. உம�ேக 'கS, உம�ேக ந�K, உம�ேக மா>", ஆெம�.
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