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(இ�ைறய வாசக�க�: 

ெதாட�க ������ வாசக� 18;20-32,

���பாட�க� 138:1-3,6-8,

�ய ப�� ெகாேல ய��! எ#�ய $�ப%����� வாசக� 2;12-14,

+&�கா எ#�ய ந(ெச)�*���� வாசக�: 11:1-13)

	��ப� �
�ைர

இைறவ+�!,யவ-கேள, ெபா��கால%�� ப�ேனழா� ஞா*3 ���ப�ைய  ற�4�க உ�கைள 

அ�ேபா7 வரேவ(9ேறா�. இைறேவ;ட�� வ�லைமைய உண-�� வாழ இ�ைறய ��வ>பா7 

நம�! அைழ�? @7�9ற�. ஆ;டவ- இேயB, த�ைதயா� இைறவCட� தCைமயாக ேவ;D� 

ெகா;D��த பல $கE�க� ந(ெச)�கF� ெசா�ல�பGD��9�றன. இ�3 த�கH�!� 

இைறேவ;ட� ெச)ய� க(3%த�மா3, Iட-க� இேயB@ ட� ேகா,�ைக ைவ�9�றன-. 

அவ-கH�! இைறவCட� ேவ;ட� க(3�ெகா7�!� இேயB, அத� பயைனJ� 

BGD�காG79றா-. ெதாட-�� இைறேவ;ட� ெச)ேவா,� உ�Hண-�கைள ஆ;டவ- 

?ற�கK�க மாGடா- எ�ற பாட%ைத மன�� இ�%த நா� அைழ�க�ப79ேறா�. ஆ;டவ- 

இேயBைவ� ேபா�3 இைறவC� ���ள� ந�L� $ைறேவற வர� ேவ;D, இ%���ப�*� 

ப�ேக(ேபா�.
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Mத� வாசக�

"Nயவேரா7 O�மா�கைளJ� ேச-%� அ>%� @7Pேரா?

ெதாட�க ������ வாசக� 18;20-32

அ�நாGகF� ஆ;டவ- ஆ4ரகாைம ேநா�9, "ேசாேதா� ெகாேமாரா��! எ�ராக� 

ெப��க;டன�!ர� எ#�4J�ள�. அவ(S� பாவ� Lக�� ெகாDய�. எ�ைன வ�தைட�த 

க;டன�!ர��பD அவ-க� நட�� ெகா;டா-களா இ�ைலயா எ�3 அS�� ெகா�ள நா� 

இற�9T ெச�3 பா-�ேப�" எ�றா-. அ�ெபா#� அ�த மCத-க� அU@ட%ைத @G7T 

ேசாேதாைம ேநா�9T ெச�றா-க�. ஆ4ரகாேமா ஆ;டவ- ��M� $�3 ெகா;D��தா-. ஆ4ரகா� 

அவைர அV9� WSயதாவ�: "Nயவேரா7 O�மா�கைளJ� ேச-%� அ>%� @7Pேரா? ஒ�ேவைள 

நக,� ஐ�ப� O�மா�களாவ� இ��கலா�. அ�பDயானா� அ����9ற ஐ�ப� O�மா�கைள 

M�CGடாவ� அU@ட%ைத� கா�பா(றாம� அ>�Zேரா? Nயவேனா7 O�மாைனJ� அ>�ப� 

உம�! ஏ(றத�3; O�மாைனJ� NயவைனJ� சமமாக நட%�வ� உம�! உக�தத�3. 

அைன%�ல9(!� O� வழ�!பவ- O�Jட� N-�? வழ�க ேவ;டாேமா?" எ�றா-. அத(! 

ஆ;டவ-, "நா� ேசாேதா� நக,� ஐ�ப� O�மா�க� இ��பதாக� க;டா�, அவ-கF� ெபா�G7 

M#வைதJ� கா�பா(3ேவ�" எ�றா-. அ�ெபா#� ஆ4ரகா� ம3ெமா>யாக, "� J� 

சா�ப]மான நா� எ� தைலவேரா7 ேபச% �K��@Gேட�; ஒ�ேவைள அ�த ஐ�ப� 

O�மா�கF� ஐ�� ேப- �ைறவா*��கலா�. ஐ�� ேப- !ைறவைத M�CG7 நக- M#வைதJ� 

அ>�Zேரா?" எ�றா-. அத(! அவ-, "நா� நா(ப%ைத�� ேபைர அ�ேக க;டா� அ>�க மாGேட�" 

எ�றா-. ^;7� அவ-, உைரயாடைல% ெதாட-��, "ஒ�ேவைள அ�ேக நா(ப� ேப- மG7� 

காண�பGடா� எ�ன ெச)P-?" எ�3 ேகGக, ஆ;டவ-, "நா(ப� O�மா�கF� ெபா�G7 அதைன 

அ>�க மாGேட�" எ�றா-. அ�ெபா#� ஆ4ரகா�; எ� தைலவேர, நா� இ�+� ேபச ேவ;7�; 

 னமைடய ேவ;டா�. ஒ�ேவைள அ�ேக M�ப� ேபேர காண�பGடா�? என, அவ�� "M�ப� 

ேப- அ�!� காண�பGடா� அ>�க மாGேட�" எ�3 ப�லF%தா-. அவ-, "எ� தைலவேர, 

உ�ேமா7 அDேய� ேபச%�K�� @Gேட�. ஒ�ேவைள அ�! இ�ப� ேபேர காண�பGடா�?" 

என, அத(! அவ-, "இ�ப� ேபைர M�CG7 நா� அ>�க மாGேட�" எ�றா-. அத(! அவ-, "எ� 

தைலவேர,  னமைடய ேவ;டா�: இ�+� ஒேர ஒ� தடைவ மG7� எ�ைன� ேபச@7�. ஒ� 

ேவைள அ�!� ப%�� ேப- மG7� காண�பGடா�?" என, அவ-, "அ�த� ப%�� ேபைர M�CG7 

அ>�க மாGேட�" எ�றா-.

- இ� ஆ;டவ- வழ�!� அ��வா�!.

- இைறவா உம�! ந�S
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ப�]ைர� பாட�

ஆ;டவேர நா� ம�றாDய நாF� என�!T ெச@சா)%N-!

���பாட�க� 138:1-3,6-8

ஆ;டவேர! எ� M#மன%�ட� உம�! ந�S ெச]%�ேவ�: ெத)வ�க� M�Cைல*� உ�ைம� 

?கEேவ�. உ� ���ேகா@ைல ேநா�9% ���4 உ�ைம% தா� பKேவ�: ப�ல@

உ� ேபர�ைபJ� உ;ைமையJ� M�CG7 உம� ெபய��! ந�S ெச]%�ேவ�: ஏெனC�, 

அைன%�( !� ேமலாக உ� ெபயைரJ� உ� வா�ைகJ� ேம�ைமJறT ெச)��`-. நா� ம�றாDய 

நாF� என�!T ெச@சா)%N-: எ� மன%�(! வ�ைம அF%N-. ப�ல@

ஆ;டவேர! O- உ�னத%�� உைறபவ-: எC+� ந��ேதாைர� க;ேணா�!9�a-: ஆனா�, 

ெச��!(ேறா ைர% ெதாைல*���ேத அS�� ெகா�9�a-. ப�ல@

நா� ��ப%�� ந7@� நட�தா]�, எ� உ*ைர� கா�9�a-: எ� எ�,கF�  ன%��! எ�ராக 

உம� ைகைய OG79�a-: உம� வல�ைகயா� எ�ைன� கா�பா(39�a-. O- வா�கF%த 

அைன%ைதJ� என�ெகனT ெச)� MD�Z-: ஆ;டவேர! எ�3� உ�ள� உம� ேபர�?: உ� 

ைக@ைன� ெபா�ைள� ைக@டாேதJ� ப�ல@

இர;டா� வாசக�

 ]ைவ*� ைவ%� ஆKயD%� அறேவ ஒ>%� @Gடா-.

�ய ப�� ெகாேல ய��! எ#�ய $�ப%����� வாசக� 2;12-14

சேகாதர சேகாத,கேள! O�க� ��M#�!� ெப(றேபா� அவேரா7 அட�க� ெச)ய�பGb-க�. 

சா@���� அவைர உ*-%ெதழT ெச)த கட�F� ஆ(ற�^� ெகா;7�ள ந�4�ைகயா� 

அவேரா7 O�கH� உ*-ெப(3 எ#���`-க�. உட�� @�%தேசதன� ெச)� 

ெகா�ளாதவ-களாJ� !(ற�க� ெச)பவ-களாJ� வாE�ததா� O�க� இற�தவ-களா) இ��N-க�. 

கட�� உ�கைள அவேரா7 உ*-ெபறT ெச)தா-. ந� !(ற�க� அைன%ைதJ� ம�C%த�Fனா-. 

நம�! எ�ரான ஒ�ப�த @�க� பல ெகா;ட கட�ப%�ர%ைத அவ- அ>%�@Gடா-. அைதT 

 ]ைவ*� ைவ%� ஆKயD%� அறேவ ஒ>%� @Gடா-.

- இ� ஆ;டவ- வழ�!� அ��வா�!

- இைறவா உம�! ந�S
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ந(ெச)��! M� வாE%ெதா�

அ�ேல&யா, அ�ேல&யா! @;ணக% த�ைத த�Lட� ேகGேபா��!% �ய ஆ@ைய� ெகா7�ப� 

எ%�ைண உ3�! ' அ�ேல&யா

ந(ெச)� வாசக�

ப&�கா எ#�ய ந(ெச)�*���� வாசக�: 11:1-13

அ�கால%�� இேயB ஓ,ட%�� இைறவCட� ேவ;D�ெகா;D��தா-. அ� MD�த�� 

அவ�ைடய Iட-கH� ஒ�வ- அவைர ேநா�9, ' ஆ;டவேர, ேயாவா� த� Iட��! இைறவCட� 

ேவ;ட� க(3� ெகா7%த�ேபா� எ�கH�!� க(3�ெகா7� ' எ�றா-. அவ- அவ-கFட�, ' O�க� 

இைறவCட� ேவ;7�ெபா#� இUவா3 ெசா�]�க�; த�ைதேய, உம� ெபய- �யெதன� 

ேபா(ற�ெப3க! உம� ஆG  வ�க! எ�க� அ�றாட உணைவ நா�ேதா3� எ�கH�!% தா��. 

எ�கH�! எ�ராக� !(ற� ெச)ேவா- அைனவைரJ� நா�க� ம�C�பதா� எ�க� பாவ�கைளJ� 

ம�CJ�. எ�கைளT ேசாதைன�! உGப7%தாேதJ�. (NேயாCடL��� எ�கைள @7@%த�H�)' 

எ�3 க(4%தா-. ேம]� அவ- அவ-கைள ேநா�9� 4�வ�மா3 WSனா-: ' உ�கH� ஒ�வ- த� 

ந;ப,ட� ந�Fர@� ெச�3, ' ந;பா, g�3 அ�ப�கைள என�!� கடனாக� ெகா7. எ�+ைடய 

ந;ப- ஒ�வ- பயண� ெச)J� வ>*� எ�Cட� வ����9றா-. அவ��!� ெகா7�க எ�Cட� 

ஒ�3L�ைல ' எ�3 ெசா�வதாக ைவ%�� ெகா�ேவா�. உ�ேள இ��பவ-, ' என�!% ெதா�ைல 

ெகா7�காேத; ஏ(ெகனேவ கத� hGDயா*(3; எ� 4�ைளகH� எ�ேனா7 ப7%���9றா-க�. 

நா� எ#����� உன�!% தர MDயா� ' எ�பா-. எC+� அவ- @டா�4Dயா)� கதைவ% தGD� 

ெகா;ேட*��தா� அவ- த� ந;ப- எ�பத(காக எ#�� ெகா7�கா@Gடா]�, அவர� 

ெதா�ைல*� ெபா�Gடாவ� எ#�� அவ��!% ேதைவயானைத� ெகா7�பா- என நா� 

உ�கH�!T ெசா�9ேற�. ' ேம]� நா� உ�கH�!T ெசா�9ேற�: ேகH�க�, உ�கH�!� 

ெகா7�க�ப7�; ேத7�க�, O�க� க;டைடP-க�; தG7�க� உ�கH�!% �ற�க�ப7�. 

ஏெனC� ேகGேபா- எ�லா�� ெப(3�ெகா�9�றன-; ேத7ேவா- க;டைட9�றன-; 

தG7ேவா��!% �ற�க�ப7�. 4�ைள ^ைன� ேகGடா� உ�கH� எ�த% த�ைதயாவ� ^+�!� 

ப�லாக� பா�ைப� ெகா7�பாரா? MGைடைய� ேகGடா� அவ- ேதைள� ெகா7�பாரா? 

Nேயா-களா9ய O�கேள உ�க� 4�ைளகH�! ந(ெகாைடக� அF�க அS����9a-க�. 

அ�பDயானா� @;ணக% த�ைத த�Lட� ேகGேபா��!% �ய ஆ@ைய� ெகா7�ப� எ%�ைண 

உ3�! '

- இ� 9Si� வழ�!� ந(ெச)�.

- 9Si�ேவ உம�! ?கE.
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 !வா"க# ம
றா&�க#:

@;Vல9� P(S��பவேர! உ�ைம ேநா�9ேய எ� க;கைள உய-%�J�ேள�.

ப�� : ஆ;டவேர எ�க� ம�றாGைட� ேகGட�H�.

ேவ;டைல ேகGபவரா� இைறவா,

எ� ��%த�ைத, ஆய-க�, !��க�, �றவற%தா- அைனவ��, உம�! உக�தவ-களாக வாழ��, உம� 

��Tசைப*� ?�வாE��காக உைழ�க�� வரம�ள ேவ;7 ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

அ�?% த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரjயா ேபா- @ைர@� MD� ெபற��; அைம�யான kழ� ஏ(பட��, ேபா,� 

பா��?�க� @ைர@� Iரைடய��, வ�Mைறக� M(3�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா79ேறா�.

ஞான%�� உைற@டமான எ� இைறவா!

ேபா,னா� பல@த இழ�?�கைளT ச���9�ற ம�கைள ஒ�?�ெகா7�9�ேறா�. அ�பான 

மCத-கைள, உட� உ3�?�கைள, உடைமகைள, $�ம�ைய, மன ம9ET ைய, ேவைலகைள 

இ�+� பலவ(ைற இழ�� த@�ேபா��! ஆ3தலாக��; ஆதரவாக�� Oேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�%� ேவ3பா7க� ஏ(ப79�றேபா� ச;ைடகைள @7%� அைம�� ேபTB வா-%ைதகF� N-� 

காண��, ம�கF� அைம�யான வாEைவJ�, நலைனJ� !S%� அ�கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ-கைள வ> நட%த ேவ;7ெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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அ�?ெச)ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�!�  (S�ப ஆைசகF� gE9, எ��ர�கேளா7 ெபா#ைத� க>%�� ெகா;D��!� 

ம�க�, !7�ப உ3�4ன-கைளJ�, அ�9� வ �பவ-கைளJ� அ�? ெச)� வா#� மன$ைலைய 

வழ�9ட ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

க�ைண காG7பவரா� இைறவா,

உல9� ப�ேவ3 kE$ைலகளா� அைம� இழ�� த@�!� உ�ள�க� உம� உத@ைய� ெப(3, 

இைற இர�க%�� அைம�ைய Bைவ�க வரம�ள ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

இைறவா!

^;7� உலைக வாGDவைத�!� இ�த ெதா(3 ேநா*���� உலகம�கைள கா�பா(3�. இழ�த 

வாEைவ ^;7� ெப(3 வளைமேயா7 ?��ெபா>ேவா7� உம� சாG களாக வல� வர% 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா>Jமா3 உ*-%த இேயB@� வ>யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா79�ேறா�.

ெச4�க� க(3�ெகா7%த ஆ ,யரான இேயBேவ,

O- க(3% த�த�ேபால நா�ேதா3� நா�க� ெச4�க எ�கH�! ெசப ஆ-வ%ைத% த�த�H�. நா�க� 

நா�ேதா3� த�ைதைய� ேபா(ற��, உம�! ந�S Wற��, �ய ஆ@*� ம9ழ��, அ�ைன 

ம,யாைவ வாE%த�� எ�கH�! வரம�ள ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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இ�ைறய  �தைன

வாE@� உ*ேராGட� ெசப�

ெசபM� ந(ெசய]� $ைற வாE��! அவ யமான இ� இைண4,யா வ>Mைறகளாக இ��த 

ேபா�]�, ெசப வாE� ச(3 கDனமான ஒ�3. இைத உண-�த இேயB த� Iட-கH�! அைத� க(3� 

ெகா7�9றா-. இைறமகனாக இ���� தாேன �னM� ெச4%தா-. இ�கGடான ேவைளகF�, 

M�9யமான MD�கF�ேபா� இைற உத@ையநாD 

ெச4%தா-.(&�3:21,5:16,6:12,9:18,9:28,22:41-42,23:34) ெசப%�� ப�ேவ3 MைறகைளJ� ( ந�S, 

?கET  , @;ண�ப�, ம�C�?) ைகயாHவைதJ� கா;9ேறா�. O ெச4�9றாயா? பல��! பண� 

பா�ெகGD� இ��தா� ெசப� ெச)ய ேநர� இ��கா�. பத@J� ?க#� ேச-�தா� கட�ைளேய 

மற��@7வ-. கட��, ெசப� எ�லா� ஏைழகH�! எ�ற எ;ண�  ல��!. அ7%தவ- ெசப%�� 

வாழலா� எ�3 $ைன%தலாகா�. மைன@ �னM� ேகா@]�!� ேபாவா�. �னM� ெசப� 

ெச)வா�. 4�ைளக� �னM� அ�Gசாதன�கF� ப�!ெப�வா-க�. அ�� என�!� ப�! 

9ைட�!� எ�ற ஒG7;K வாE� @Bவாச வாE��!� ெபா��தா�. இ� இேயB@ட� க(ற 

பாடM� அ�ல. ஆகேவ இேயB ெச4%த�ேபால நாM� ெச4�ேபா�. வாE@� ம9Eேவா�.

ம�றாG7:

ெச4�க� க(3�ெகா7%த ஆ ,யரான இேயBேவ, O- க(3% த�த�ேபால நா�ேதா3� நா�க� 

ெச4�க எ�கH�! ெசப ஆ-வ%ைத% த�த�H�. நா�க� நா�ேதா3� த�ைதைய� ேபா(ற��, 

உம�! ந�S Wற��, �ய ஆ@*� ம9ழ��, அ�ைன ம,யாைவ வாE%த�� எ�கH�! 

அ��தா��. உம�ேக ?கE, உம�ேக ந�S, உம�ேக மாG , ஆெம�.

7


