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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 38: 4-6, 8-10,

���பாட க� 40: 1. 2. 3. 17 (ப ல": 13b),

எ#ேரய��$ எ%த�ப'ட ��(க)����� வாசக� 12: 1-4,

*�கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 12: 49-53)

���ப� (�0ைர

#1�க�ப'டவ�கேள, ெபா��கால)�� இ�பதா� ஞா/5 ���ப�ைய 6ற�#�க உ�கைள 

அ�ேபா9 வரேவ,�ேறா�. ந� ஆ<டவ��$ உ1யவ�களாக த=)�வ)�ட� வாழ இ�ைறய 

��வ?பா9 நம�$ அைழ�A "9��ற�. நா� இ�த உல�,$ உ1யவ,B  இ��� #1�க�ப'9, 

"<ணக வாDE�காக ேத�E ெச.ய�ப'F���ேறா� எ�பைத (%ைமயாக உணர 

அைழ�க�ப9�ேறா�. கடEG� "��ப�பF, இHEல�� IைமகG  இ��� "ல� வாழ இேயJ 

நம�$ அைழ�A "9��றா�. அைன)ைதK� "'9"'9 ஆ<டவைர� #�ெதாடரேவ நா� 

�BLதவ வாDE�$ அைழ�க�ப'F���ேறா�. ந� தைலவரா�ய இேயJ இHEல�  M'ட வ�த 

Iைய� ப,Bெய1யN ெச.பவ� களா. வா%� வர� ேவ<F, இ)���ப�/  ப�ேக,ேபா�.
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(த  வாசக�

நாெட�$� வழ�$� காரணமா. இ��$�பF எ�ைன� ெப,றாேய!

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 38: 4-6, 8-10

அ�நா�கG  தைலவ�க� அரசைன� பா�)�, ``இ�ம=த� க<F�பா.N சாக ேவ<9�; ஏென=  

இவ� இHவா5 ேப6 இ�நக1  எR6K�ள ேபா� Sர�கைளK� ம�க� அைனவைரK� மன� 

தளரNெச.� வ��றா�. இ�த ஆ� இ�ம�கG� அ?ைவ) ேத9�றாேன அ�B, நலைன) 

ேத9வ� ைல'' எ�றா�க�. அத,$ அரச� ெசேத��யா, ``ந�5. அவைன உ�கGடேம 

ைகயG��ேற�. ஏென=  உ�கைள� பைக)��ெகா<9 அரசனா  எ�E� ெச.ய இயலாேத'' 

எ�றா�. எனேவ அவ�க� எேர�யாைவ� #F)�, காவ  Uட)�  அரச மக� ம �யாE�$N 

ெசா�தமான பாD��ண,5�$� க/,B  க'F அவைர� Vேழ இற��"'டா�க�. அ��ண,B  

த<W� இ ைல; ேச5 ம'9ேம இ��த�. எனேவ எேர�யா ேச,5�$� Aைதய) ெதாட��னா�. 

எேப� ெமேல�$ அர<மைன/=�5 ெவGேய ெச�5 அரசைன ேநா��, ``எ� தைலவேர! எ� 

அரசேர! இைறவா��ன� எேர�யாைவ� பாD��ண,B  த�Gயதா  இ�ம=த�க� பாவ� 

ெச.தா�க�. அவ� அ�$� ப'F=யா  மF��ேபாவா�; ஏென=  நக1  அ�ப� ஏ�� �ைடயா�'' 

எ�5 UBனா�. அைத� ேக'ட அரச� எ)�ேயா�#யரான எேப� ெமேல�ைக ேநா��, ``உ�ேனா9 

M�5 ேபைர இ����� U'FNெச . இைறவா��ன� எேர�யா சாவத,$ (�ேப �ண,B=�5 

அவைர) X��"9'' எ�5 க'டைள/'டா�.

- இ� ஆ<டவ� வழ�$� அ��வா�$.

- இைறவா உம�$ ந�B
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ப�Yைர� பாட 

ஆ<டவேர, என�$ உத" ெச.ய "ைர�� வா��.

���பாட க� 40: 1. 2. 3. 17 (ப ல": 13b)

1 நா� ஆ<டவ��காக� ெபா5ைமKட� கா)���ேத�; அவ�� எ� ப�க� சா.�� என� 

ம�றா'ைட� ேக'ட�Gனா�. ப ல"

2 அ?"� $?/���� எ�ைன அவ� ெவG�ெகாண��தா�; ேச5 Zைற�த ப�ள)�=�5 

X��ெய9)தா�; க,பாைற/�ேம  நா� கா*�B Z,கN ெச.தா�; எ� காலFகைள 

உ5��ப9)�னா�. ப ல"

3 A�யெதா� பாடைல, ந� கடEைள� Aக%� பாடைல எ� நா"=�5 எழN ெச.தா�; பல�� 

இைத� பா�)� அNச�ெகா<9 ஆ<டவ� [� ந�#�ைக ெகா�வ�. ப ல"

17 நாேனா ஏைழ; எGயவ�; எ� தைலவ� எ�[� அ�கைற ெகா<9�ளா�; \ேர எ� �ைணவ�, எ� 

['ப�! எ� கடEேள, என�$) �ைண ெச.ய "ைர�� வா��. ப ல"
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இர<டா� வாசக�

நம�$� $B�#'9�ள ப�தய)�  மன உ5�ேயா9 ஓ9ேவாமாக.

எ#ேரய��$ எ%த�ப'ட ��(க)����� வாசக� 12: 1-4

சேகாதர� சேகாத1கேள, �ர<9 வ�� ேமக� ேபா  இ)தைன சா'6க� ந�ைமN ^D�� Z,க எ�தN 

JைமையK�, ந�ைம� ப,B�ெகா<F��$� எ�த� பாவ)ைதK� உதB) த�G"'9, நம�$� 

$B�#'9�ள ப�தய)�  மன உ5�ேயா9 ஓ9ேவாமாக. ந�#�ைகைய) ெதாட�� 

வ?நட)�பவ�� அைத ZைறE ெச.பவ�மான இேயJ"�[� க<கைள� ப�ய ைவ�ேபா�. அவ� 

தா� அைடய இ��த ம�DN6/� ெபா�'9, இ?ைவK� ெபா�'ப9)தாம  6Yைவைய 

ஏ,5�ெகா<டா�. இ�ேபா�, கடEள� அ1யைண/� வல� ப�க)�  S,B���றா�. பா"களா  

தம�$ உ<டான எ�த எ���ைபK� மன உ5�ேயா9 தா���ெகா<ட அவைர எ<_�பா��க�. 

அ�ேபா� \�க� மன� ேசா��� தள��� ேபாக மா'`�க�. பாவ)�,$ எ�ரான ேபாரா'ட)� , 

இர)த� 6��� அளE�$ \�க� இ�0� எ��)� Z,க" ைல.

- இ� ஆ<டவ� வழ�$� அ��வா�$

- இைறவா உம�$ ந�B
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ந,ெச.��$ (� வாD)ெதா�

அ ேல*யா, அ ேல*யா! அைம�ைய ஏ,ப9)த வ�ேத� எ�றா Zைன��a�க�? இ ைல, #ளE 

உ<டா�கேவ வ�ேத�. அ ேல*யா

ந,ெச.� வாசக�

*�கா எ%�ய ந,ெச.�/���� வாசக� 12: 49-53

அ�கால)�  இேயJ த� cடைர ேநா��� UBய�: ``ம<dல�  I M'ட வ�ேத�. அ� 

இ�ெபா%ேத ப,B எ1��ெகா<F��க ேவ<9� எ�பேத எ� "��ப�. ஆ/0� நா� ெபற 

ேவ<Fய ஒ� ��(%�$ உ<9. அ� Zைறேவ5மளE� நா� �கE� மன ெந��கF�$�ளா� 

இ���ேற�. ம<dல�  அைம�ைய ஏ,ப9)த வ�ேத� எ�றா Zைன��a�க�? இ ைல, #ளE 

உ<டா�கேவ வ�ேத� என உ�கf�$N ெசா �ேற�. இ�(த  ஒ� S'FY�ள ஐவ�� 

இ�வ��$ எ�ராக Mவ�� Mவ��$ எ�ராக இ�வ�� #1����ப�. த�ைத மக0�$�, மக� 

த�ைத�$�, தா. மகf�$�, மக� தா.�$�, மா�யா� த� ம�மகf�$�, ம�மக� மா�யா��$� 

எ�ராக� #1����ப�.''

- இ� �BL� வழ�$� ந,ெச.�.

- �BL�ேவ உம�$ AகD.
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"Jவா6க� ம�றா'9க�:

"<dல�  S,B��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க<கைள உய�)�K�ேள�.

ப�  : ஆ<டவேர எ�க� ம�றா'ைட� ேக'ட�f�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��)த�ைத, ஆய�க�, $��க�, �றவற)தா� அைனவ��, உம�$ உ<ைமK�ள 

ப_யாள�களா. வாழE�, ��Nசைப/� ம�க� உம� ��Eள�பF வ?நட)தE� அ��A1ய 

ேவ<9ெம�5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

அ�A) த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரhயா ேபா� "ைர"  (FE ெபறE�; அைம�யான ^ழ  ஏ,படE�, ேபா1� 

பா��A�க� "ைர"  cரைடயE�, வ�(ைறக� (,5�ெபறE� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா9�ேறா�.

ஞான)�� உைற"டமான எ� இைறவா!

ேபா1னா  பல"த இழ�A�கைளN ச�����ற ம�கைள ஒ�A�ெகா9���ேறா�. அ�பான 

ம=த�கைள, உட  உ5�A�கைள, உடைமகைள, Z�ம�ைய, மன ம�DN6ைய, ேவைலகைள 

இ�0� பலவ,ைற இழ�� த"�ேபா��$ ஆ5தலாகE�; ஆதரவாகE� \ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க�)� ேவ5பா9க� ஏ,ப9��றேபா� ச<ைடகைள "9)� அைம�� ேபNJ வா�)ைதகG  I�E 

காணE�, ம�கG� அைம�யான வாDைவK�, நலைனK� $B)� அ�கைற ெகா�ளE�, எ�க� 

தைலவ�கைள வ? நட)த ேவ<9ெம�5 இைறவா உ�ைம ம�றா9�ேறா�.
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அ�Aெச.ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�$� 6,B�ப ஆைசகG  MD�, எ��ர�கேளா9 ெபா%ைத� க?)�� ெகா<F��$� 

ம�க�, $9�ப உ5�#ன�கைளK�, அ��  வ6�பவ�கைளK� அ�A ெச.� வா%� மனZைலைய 

வழ��ட ேவ<9ெம�5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

ந�#�ைக த�பவேர இைறவா,

உல�  ேபா� பத,ற�, வ�(ைற, ேவைல/�ைம ேபா�ற ப ேவ5 #ரNசைன களா  ந�#�ைக 

இழ�� த"�$� இைளேயா�, உ� ��மக� இேயJ வ?யாக ந� #�ைக Zைற�த எ��கால)ைத� 

காண உதEமா5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.

இைறவா!

[<9� உலைக வா'Fவைத�$� இ�த ெதா,5 ேநா/���� உலகம�கைள கா�பா,5�. இழ�த 

வாDைவ [<9� ெப,5 வளைமேயா9 A��ெபா?ேவா9� உம� சா'6களாக வல� வர) 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Kமா5 உ/�)த இேயJ"� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா9��ேறா�.

['A அG�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�'க� [தான ஆைசயா  உறEக�, உட நல� ம,5� மன அைம�ைய இழ�� த"�$� 

ம�க� அைனவ��, "<dல$ சா��தவ,B  மனைத ெசY)� உம� ['ைப அ0ப"�க வரம�ள 

ேவ<9ெம�5 உ�ைம ம�றா9�ேறா�.
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இ�ைறய 6�தைன

''இேயJ, 'ம<dல�  அைம�ைய ஏ,ப9)த வ�ேத� எ�றா Zைன��a�க�? இ ைல, #ளE 

உ<டா�கேவ வ�ேத� என உ�கf�$N ெசா �ேற�' எ�றா�'' (*�கா 12:51)

இேயJைவ அைம�/� அரச� எ�5� சமாதான) X�வ� எ�5� நா� ேபா,5�ேறா�. அவ� 

#ற�தேபா� "<ணக) Xத�க� ஒ���ைண��, ''உல�  கடEf�$ உக�ேதா��$ அைம� 

உ<டா$க!'' என� பாF வாD)�னா�க� (கா<க: *� 2:14). இேயJ இHEலைக "'9� #1வத,$ 

(�னா  த� cடைர ேநா��, ''அைம�ைய உ�கf�$ "'9N ெச �ேற�; எ� அைம�ையேய 

உ�கf�$ அG��ேற�'' என வா�கG)தா� (கா<க: ேயாவா 14:27). ேமY�, தா� சா"���� 

உ/�ெப,ெற%�த #ற$ இேயJ த� cட�கைள ேநா��, ''உ�கf�$ அைம� உ<டா$க!'' என 

வாD)�னா� (கா<க: *� 24:36). இHவா5 அைம�ைய� ேபா,Bய இேயJவா ''#ளE உ<டா�க 

வ�ேத�'' என� U5வா� என நா� ேக�" எ%�#னா  அ� தவ5 என� Uற (Fயா�. ஆக, இேயJ 

ெகாண��த அைம� யா�, அவ� ெகாண��த #ளE யா� எ�0� ேக�" எ%�ற�. இேயJ த� 

cட�கf�$ அைம�ைய வா�கG)தா� எ�ப�  ஐய� ைல. அ�த அைம� கடEf�$� நம�$� 

இைடேய உ�வா��ற ந YறைவK� #றேரா9 நா� ெகா���ற ந YறைவK� $B�பதா$�. 

பாவ)ைத (BயF)� ந�ைம� கடEேளா9� எ லா ம=தேரா9� ஒ�Aரவா�$��ற ப_ைய 

இேயJ த� 6YைவN சாE வ?யாக Zைறேவ,Bனா�. எனேவ அவ� உல$�$ அைம� ெகாண��தா� 

எனலா�.

ஆனா  அேத இேயJ நா� வா%� உல�  ''#ளைவK� உ<டா�$�றா�'' (*� 12:51). இேயJ 

ெகாண���ற #ளE ப,B இேயJ"� $ழ�ைத� ப�வ)��ேபாேத அB"�க�ப'ட�. $ழ�ைத 

இேயJைவ� ேகா"�  அ��ப_�பத,காக ம1யாE� ேயாேச�A� ெச �றா�க�. அ�ேக 

6�ேயா� எ�0� இைறவா��ன� இேயJ ம�கGைடேய #ளE ெகாண�வா� என 

(�னB"��றா�: ''இேதா, இ�$ழ�ைத இLரேய  ம�கf� பல1� SDN6�$� எ%N6�$� 

காரணமாக இ��$�...'' (*� 2:34). ஒ�6ல� இேயJைவ ஏ,ப�, ேவ5 6ல� அவைர எ���ப�. 

இHவா5 ம=த1ைடேய #ளE உ<டா$�. இேயJ வாD�த ச(தாய)�  $9�ப உண�E �க 

ஆழமாக ேவjயஅp;�B/��த�. ��ப �யர�க� ஏ,ப'ட ேவைளகGY� ம�க� 

ஒ�வைரெயா�வ� "'9� #1யாம  ெந���ய $9�ப உண�ேவா9 வாD�தா�க�. அHவா5 

ஒ,5ைமயாக வாD�த $9�ப�கGY� இேயJ"� ெபா�'9 #ளE எ,ப'ட�. ஏென�றா  

அ�$9�ப�கG  6ல� இேயJைவ ஏ,றா�க�, #ற� அவைர எ��)தா�க�. இHவா5 இேயJ"� 

வ�ைகயா  ம=த1ைடேய #ளE ஏ,ப'ட� ெதாட�க கால) ��Nசைப/  ெதGவாக) ெத1�த�. 

அைதேய *�கா ப�Eெச.��ளா�. இ�ைறய உல�Y� இேயJைவ ஏ,ேபா�� அவைர 

எ���ேபா�� உ�ளன�. இேயJ"� ம��k9கG�பF நட�ேபா�� அவ�ைடய ேபாதைனகைள� 

Aற�க_�ேபா�� உ�ளன�. ஏ�, இேயJ"� cட�களாக) த�ைம அைடயாள� கா'9ேவா� Uட 
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6லேவைளகG  அவ�ைடய ேபாதைனைய மற�� "9�றா�க�. ஆக, இேயJ ''(ர<பா'9 

அB$Bயாக'' இ�5� உ�ளா� எ�ப�  ஐய� ைல. இேயJ ெகாண���ற அைம� ஒ�"தமான 

மயான அைம� அ ல. கடEைளK� ம=தைரK� ஒ���ைண���ற இேயJைவ நா� ஏ,�ேறாமா 

அ ல� எ����ேறாமா எ�பைத� ெபா5)ேத ந� வாD"Y� நா� வாD��ற உலக ச(தாய)�Y� 

உ<ைமயான அைம� ZலE� எ�பேத உ<ைம.

ம�றா'9:

இைறவா, உ<ைமயான அைம�ைய உ��  க<9ெகா�ள அ��தா��.
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