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(இ�ைறய வாசக�க�: 

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக� 18: 6-9,

���பாட�க� 33;1 12 18 19 20 22,

எ ேரய�"# எ$த�ப&ட ��'க(����� வாசக� 11: 1-2,8-19,

)"கா எ$�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 12: 32-48)

	��ப� �
�ைர

ெபா/�0"#1யவ2கேள, ெபா�"கால(�� ப(ெதா�பதா� ஞா./ ���ப�ைய 5ற� "க 

உ�கைள அ�ேபா8 வரேவ+9ேறா�. தைலவ2 வ�� பா2"#�ேபா�, ;<(��"#� ெபா/�0�ள 

ப=யாள2களாக வாழ இ�ைறய ��வ<பா8 நம"# அைழ�0 ;8"9ற�. ஆ@ட வ1� வ�ைகைய 

எ�ேபா�� எ�2ேநா"9 கா(��"க நா� அைழ"க�ப89ேறா�. ஆ@டவ2 வர கால� தாA(�வா2 

என BC"ெகா@8, Dய நா&ட�கE"#�, ெசய�கE"#� இட� ெகா8(தா� நா� ெகா8ைமயான 

த@டைன( D2�0"# ஆளாேவா� என இேயF எGச1"ைக ;8"9றா2. ந� தைலவரா9ய இேயFH"# 

உ@ைம உ�ளவ2களாக வா$�ேபா�, ந�ைம அவ2 த� உடைம"ெக�லா� அ�கா1யாக 

அம2(�வா2 எ�ற வா"#/� அI"க�ப89ற�. எனேவ கடHI� ��Hள(ைத உண2��, அவர� 

;��ப(ைத Kைறேவ+/� ெபா/�0�ள ப=யாள2களாக ெசய�பட வர� ேவ@L, 

இ(���ப�.� ப�ேக+ேபா�.
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'த� வாசக�

Mதாைதய2கI� 0கA� பா"கைள அேத ேவைள.� பாL" ெகா@L��தா2க�.

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக� 18: 6-9

எ9�� நா&L� தா�க� ந� .��த வா"#/�கைள( ெதIவாக அC�� அவ+C� 

ம9A���"#�பL அ�த இரH எ�க� Mதாைதய2"# '�னC;"க�ப&ட�. N�மா�கI� 

O&ைபP� அவ2கEைடய பைகவ2கI� அ<ைவP� உ� ம"க� எ�2பா2(�" ெகா@L��தா2க�. 

எ�க� பைகவ2கைள N2 த@L(த அ�த ஒேர ெசயலா� உ�Rட� எ�கைள அைழ(�� 

ெப�ைம�ப8(�S2. ந�லவ2கI� Tய ம"க� மைறவாக� ப� ெசU(�னா2க�; ந�ைமகைளP� 

இட2கைளP� ஒ�/ ேபால� ப92�� ெகா�வா2க� எ�W� இைறG ச&ட(�+# அவ2க� ஒ�R(� 

உட�ப&டா2க�; Mதாைதய2கI� 0கA� பா"கைள அேத ேவைள.� பாL" ெகா@L��தா2க�.

- இ� ஆ@டவ2 வழ�#� அ��வா"#.

- இைறவா உம"# ந�C

ப�Uைர� பாட�

ஆ@டவ2 தம� உ1ைமG ெசா(தாக( ெத1�ெத8(த ம"க� ேப/ெப+ேறா2.

���பாட�க� 33;1 12 18 19 20 22

1 N�மா�கேள, ஆ@டவ1� கIB��க�; N�P�ேளா2 அவைர� 0கAவ� ெபா�(தமானேத. 12 

ஆ@டவைர( த� கடHளாக" ெகா@ட இன� ேப/ெப+ற�; அவ2 தம� உ1ைமG ெசா(தாக( 

ெத1�ெத8(த ம"க� ேப/ெப+ேறா2. -ப�ல;

18 தம"# அY5 நட�ேபாைரP� த� ேபர�0"காக" கா(���ேபாைரP� ஆ@டவ2 

க@ேணா"#9�றா2. 19 அவ2க� உ.ைரG சா;��/ கா"9�றா2; அவ2கைள� பYச(�U� 

வாA;"9�றா2. -ப�ல;

20 நா� ஆ@டவைர ந� .�"9�ேறா�; அவேர நம"#( �ைணP� ேகடய'� ஆவா2. 22 

உ�ைமேய நா�க� ந� .��பதா�, உம� ேபர�0 எ�க�O� இ��பதாக! -ப�ல;
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இர@டா� வாசக�

அவ2 த� ஒேர மகைன� ப�.ட '�வ�தா2.

எ ேரய�"# எ$த�ப&ட ��'க(����� வாசக� 11: 1-2,8-19

சேகாதர2 சேகாத1கேள, ந� "ைக எ�ப� நா� எ�2ேநா"9 இ��பைவ 9ைட"#� எ�W� உ/�; 

க@["#� 0ல�படாதைவ ப+Cய ஐயம+ற Kைல. இ�த ந� "ைகயா�தா� ந� Mதாைதய2 

ந+சா�/ ெப+றன2. ஆ ரகா� தா� அைழ"க�ப&டேபா� ]A�பL��, உ1ைம�ேபறாக� 

ெபற;��த இட(�+#G ெச�ற�� ந� "ைக.னா�தா�. தா� எ�ேக ேபாகேவ@8� எ�/ 

ெத1யா����� அவ2 0ற�ப&8G ெச�றா2. வா"கI"க�ப&ட நா&L� அவ2 #LேயC ஓ2 

அ��யைர�ேபா� வாA�த� ந� "ைக.னாேலேய. அேத வா"#/�"# உட� உ1ைமயாள2களான 

ஈசா"#டW�, யா"ேகா0டW� அவ2 Bடார�கI� #L.��தா2. ஏென��, அவ2 அைசயாத 

அL(தள'�ள ஒ� நகைர எ�2ேநா"9.��தா2. அைத( �&டR&டவ�� க&Lயவ�� கடHேள. 

ஆ ரகா� வய� '�யவராP� சாரா க�Hற இயலாதவராP� இ��தேபா�U�, அவ2 ஒ� 

த�ைதயாவத+கான ஆ+ற� ெப+ற�� ந� "ைக.னா�தா�. ஏென�� வா"கI(தவ2 

ந� "ைக"#1யவ2 என அவ2 க��னா2. இaவா/, உ.ர+றவ2 ேபா� இ��த இ�த ஒ�வ1டR��� 

வான(�U�ள �ரளான ;@O�கைள� ேபாலH� கட+கைர.U�ள எ@=ற�த மணைல� 

ேபாலH� கண"க+ற ம"க�  ற�தன2. இவ2க� எ�லா� ந� "ைக ெகா@டவ2களா- இற�தா2க�; 

வா"கI"க�ப&டவ+ைற அவ2க� ெபற;�ைலெய�W�, ெதாைல.� அவ+ைற" க@8 

ம9A�தா2க�; இaHல9� தா�க� அ��ய2 எ�பைதP� த+கா�க" #Lக� எ�பைதP� ஏ+/" 

ெகா@டா2க�. இaவா/ ஏ+/"ெகா�ேவா2 த�'ைடய தா- நா&ைட( ேதLGெச�ேவா2 எ�ப� 

ெதIH. தா�க� ;&8வ�த நா&ைட அவ2க� Kைன(�" ெகா@L�"க;�ைல. அ�பL 

Kைன(���தா� ��� G ெச�ல அவ2கE"# வா-�0" 9ைட(��"#�. ஆனா�, அவ2க� 

5ற�பான ஒ� நா&ைட, அதாவ�, ;@ணக நா&ைடேய நா89றா2க�. அதனா�தா� கடHE� 

த�ைம, ``அவ2கEைடய கடH�'' எ�/ அைழ(�"ெகா�ள ெவ&க�பட;�ைல. அவ2கE"ெகன 

அவ2 ஒ� நகைர ஆய(த�ப8(�P�ளா2. ஆ ரகா� ேசா�"க�ப&டேபா� ஈசா"ைக� ப�.ட( 

�=�த� ந� "ைக.னா�தா�. ``ஈசா"9� Mலேம, உ� வ<மர0 ;ள�#�'' எ�ற வா"#/�ைய 

அவ2 ெப+C��தேபா�U�, அவ2 த� ஒேர மகைன� ப�.ட '�வ�தா2. ஏென��, இற�ேதாைர" 

கடH� உ.ேரா8 எ$�ப வ�லவ2 எ�பைத அவ2 உண2����தா2. எனேவ, அவ2 த� மகைன 

O@8� ெப+/"ெகா@டா2.  �0 நட"க இ��தத+# இ� ஓ2 அC#C.

- இ� ஆ@டவ2 வழ�#� அ��வா"#

- இைறவா உம"# ந�C
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ந+ெச-�"# '� வாA(ெதா�

அ�ேல)யா, அ�ேல)யா! R#�யாக ஒ�பைட"க� ப8பவ1ட� இ�W� R#�யாக" 

ேக&க�ப8�.'' அ�ேல)யா

ந+ெச-� வாசக�

)"கா எ$�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 12: 32-48

அ"கால(�� இேயF த� cடைர ேநா"9" BCய�: ``5/ ம�ைதயா9ய N�க� அYச ேவ@டா�; உ�க� த�ைத 

உ�கைள( த� ஆ&5"# உ&ப8(த( ��Hள� ெகா@8�ளா2. உ�க� உைடைமகைள ;+/( த2ம� 

ெச-P�க�; இ+/�ேபாகாத பண�ைபகைளP� ;@[ல9� #ைறயாத ெச�வ(ைதP� ேதL" ெகா�E�க�; 

அ�ேக ��ட� ெந��#வ��ைல; dG5P� அ1�ப� இ�ைல. உ�க� ெச�வ� எ�# உ�ளேதா அ�ேக உ�க� 

உ�ள'� இ�"#�. உ�க� இைடைய வ1�� க&L" ெகா�E�க�. ;ள"#கE� எ1��ெகா@L�"க&8�. 

��மண ;���"#� ேபா.��த த� தைலவ2 ���  வ�� த&8�ேபா� உடேன அவ�"#" கதைவ( �ற"க" 

கா(��"#� ப=யாள�"# ஒ�பா- இ��க�. தைலவ2 வ�� பா2"#�ேபா� ;<(��"#� ப=யாள2க� 

ேப/ெப+றவ2க�. அவ2 த� இைடைய வ1�� க&L" ெகா@8 அவ2கைள� ப��.� அமரG ெச-�, 

அவ2கIட� வ�� ப=;ைட ெச-வா2 என உ/�யாக உ�கE"#G ெசா�9ேற�. தைலவ2 இர;� இர@டா� 

காவ� ேவைள.� வ�தாU� M�றா� காவ� ேவைள.� வ�தாU� அவ2க� ;<�பா.��பைத" 

கா@பாரானா� அவ2க� ேப/ெப+றவ2க�. எ�த ேநர(�� ��ட� வ�வா� எ�/ e&8 உ1ைமயாள�"#( 

ெத1����தா� அவ2 த� e&L� க�னRட ;டமா&டா2 எ�பைத அCe2க�. N�கE� ஆய(தமா- இ��க�; 

ஏென�� N�க� Kைனயாத ேநர(�� மா�ட மக� வ�வா2.'' அ�ெபா$� ேப��, ``ஆ@டவேர, N2 ெசா�U� 

இ�த உவைம எ�கE"கா? அ�ல� எ�லா�"#மா?'' எ�/ ேக&டா2. அத+# ஆ@டவ2 BCய�: ``த� 

ஊ<ய�"# ேவளாேவைள பLயள"க( தைலவ2 அம2(�ய ந� "ைக"# உ1யவ�� அCவாIPமான e&8� 

ெபா/�பாள2 யா2? தைலவ2 வ�� பா2"#�ேபா� த� ப=ையG ெச-�ெகா@L��பவேர அ�ப=யாள2. 

அவ2 ேப/ெப+றவ2. அவைர( த� உைடைம"ெக�லா� அ�கா1யாக அவ2 அம2(�வா2 என உ@ைமயாக 

உ�கE"#G ெசா�9ேற�. ஆனா� அேத ப=யா� த� தைலவ2 வர" கால� தாA(�வா2 என( த� உ�ள(�� 

ெசா��" ெகா@8 ஆ@, ெப@ ப=யாள2க� அைனவைரP� அL"கH� மய"க'ற உ@ணH� #L"கH� 

ெதாட�9னா� எ�� அ�ப=யா� எ�2பாராத நாI�, அCயாத ேநர(�� அவWைடய தைலவ2 வ�� 

அவைன" ெகா8ைமயாக( த@L(� ந� "ைக( �ேரா9கE"# உ1ய இட(�+#( த�Eவா2. த� தைலவ1� 

;��ப(ைத அC������ ஆய(தR�CP� அவ2 ;��ப�பL ெசய�படாமU� இ�"#� ப=யா� ந�றா- 

அLப8வா�. ஆனா� அவ2 ;��ப(ைத அCயாம� அLவா�க ேவ@Lய 'ைற.� ெசய�ப8பவ�, அவர� 

;��ப(ைத அCயாம� ெசய�ப8வதா� 5Cேத அLப8வா�. R#�யாக" ெகா8"க� ப&டவ1ட� 

R#�யாகேவ எ�2பா2"க� ப8�. R#�யாக ஒ�பைட"க� ப8பவ1ட� இ�W� R#�யாக" ேக&க�ப8�.''

- இ� 9Ch� வழ�#� ந+ெச-�.

- 9Ch�ேவ உம"# 0கA.
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��வா க! ம
றா$�க!:

;@[ல9� e+C��பவேர! உ�ைம ேநா"9ேய எ� க@கைள உய2(�P�ேள�.

ப�� : ஆ@டவேர எ�க� ம�றா&ைட" ேக&ட�E�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��(த�ைத, ஆய2க�, #�"க�, �றவற(தா2 அைனவ��, உம"# உ@ைமP�ள 

ப=யாள2களா- வாழH�, ��Gசைப.� ம"க� உம� ��Hள�பL வ<நட(தH� அ��01ய 

ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.

அ�0( த�ைதேய எ� இைறவா!

உ"ைர� ரiயா ேபா2 ;ைர;� 'LH ெபறH�; அைம�யான jழ� ஏ+படH�, ேபா1� 

பா��0"க� ;ைர;� cரைடயH�, வ�'ைறக� '+/�ெபறH� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா89ேறா�.

ஞான(�� உைற;டமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பல;த இழ�0"கைளG ச��"9�ற ம"கைள ஒ�0"ெகா8"9�ேறா�. அ�பான 

ம�த2கைள, உட� உ/�0"கைள, உடைமகைள, K�ம�ைய, மன ம9AG5ைய, ேவைலகைள 

இ�W� பலவ+ைற இழ�� த;�ேபா�"# ஆ/தலாகH�; ஆதரவாகH� Nேர இ�"க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா89ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�(� ேவ/பா8க� ஏ+ப89�றேபா� ச@ைடகைள ;8(� அைம�� ேபGF வா2(ைதகI� D2H 

காணH�, ம"கI� அைம�யான வாAைவP�, நலைனP� #C(� அ"கைற ெகா�ளH�, எ�க� 

தைலவ2கைள வ< நட(த ேவ@8ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா89ேறா�.
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அ�0ெச-ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�#� 5+C�ப ஆைசகI� MA9, எ��ர�கேளா8 ெபா$ைத" க<(�" ெகா@L�"#� 

ம"க�, #8�ப உ/� ன2கைளP�, அ�9� வ5�பவ2கைளP� அ�0 ெச-� வா$� மனKைலைய 

வழ�9ட ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.

எ�கைள� ெபய2 ெசா�� அைழ(த அ� � ெத-வேம, இேயFேவ. உ�ைம� ேபா+/9ேறா�.

N2; எ�கE"#( த�த அைழ(த��பL, நா�க� ந� "ைக"#1யவ2களாகH�, அCவா+ற� 

R"கவ2களாகH� ப= ெச-ய எ�கE"# உம� Tய ஆ;ைய Kைறவாக( த�த�ள ேவ@8ெம�/ 

உ�ைம ம�றா89ேறா�.

இைறவா!

O@8� உலைக வா&Lவைத"#� இ�த ெதா+/ ேநா.���� உலகம"கைள கா�பா+/�. இழ�த 

வாAைவ O@8� ெப+/ வளைமேயா8 0��ெபா<ேவா8� உம� சா&5களாக வல� வர( 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா<Pமா/ உ.2(த இேயF;� வ<யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா89�ேறா�.

O&0 அI�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�&க� Oதான ஆைசயா� உறHக�, உட�நல� ம+/� மன அைம�ைய இழ�� த;"#� 

ம"க� அைனவ��, ;@[ல# சா2�தவ+C� மனைத ெசU(� உம� O&ைப அWப;"க வரம�ள 

ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.
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இ�ைறய 5�தைன

பண� எத+காக.. .. .. .. ..?

என"காக, எ�Wைடய வச�கE"காக. இ�ைல இ�ைல இ�லேவ இ�ைல. எ�னதா� N 

கiட�ப&8 உைழ(� ச�பா�(தாU�, பணேமா ெசா(ேதா உ�Wைடயத�ல. அ8(தவ� பண(ைத 

அவ� ;�� யபL பய�ப8(�வேத 'ைறயான�. எ�லா� ஆ@டவWைடய�. ஐேயா நா� 

உைழ(த�, நா� ச�பா�(த�. இ�த B�பா8 ப�"கா�. எ�னதா� உைழ(�G ேச2(தாU� நா� 

ெசா�த"காரனாக 'Lயா�. ேவைல"கார� அ�ல� வாடைக"கார� எ�ற Kைல.�தா� 

இ�"9ேறா�. இ�"#�வைர பய�ப8(�"ெகா�ளலா�. அaவளHதா�. எனேவ உCைமயாள2 

;�� யபL பய�ப8(�வேத Kயாய�. ஆ@டவ� ;��ப� எ�ன? "உ�க� உைடைமகைள 

;+/( த2ம� ெச-P�க�. இ+/�ேபாகாத பண�ைபகைளP� ;@[ல9� #ைறயாத 

ெச�வ(ைதP� ேதL" ெகா�E�க�" )" 12'33

இaHல9� ந� வாA"ைக, நா� ேச2"#� ெச�வ� எ�லாேம Kைல இ�லாத�.ேவைல"காரனாக, 

வாடைக"காரனாக வா$� நா�, அடாவL(தனமாக வாA�தா�, எ�2பாராத நாI�, அCயாத ேநர(�� 

அவWைடய தைலவ2 வ�� அவைன" ெகா8ைமயாக( த@L(� �ேரா9கE"# உ1ய இட(�+#( 

த�Eவா2. இ� ேதைவயா? அவ2 ;��ப�பL வாA�� வாA"ைகைய எ"கால(�� வாAேவா�.

ம�றா&8:

மனKைற;� ஊ+ேற இைறவா, எaவைக� ேபராைச"க� இட�ெகாடாத மனைத என"#( 

த�த�E�. N2 என"#( த���"9ற ெகாைடக�, ந�ைமக�, ெச�வ�கைள எ@=�பா2(�, ந�C 

ெசா�9ற, ம9AG5 அைட9ற மனKைலைய என"#( தா��. N2 த�� ஆ/தU�, உ�ேமா8;, உம"காக 

ெசலவ<"#� ேநர'� எaவளேவா ேமலானைவ எ�பைத நா� உணரG ெச-P�. உம"ேக 0கA, 

உம"ேக ந�C, உம"ேக மா&5, ஆெம�.
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