
இ�� ெபா�	கால� இப�ேதாரா� ஞா��

�வ�பா� ஆ�� - C

2022-08-21

(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 66: 18-21,

���பாட�க� 117;1 2,

எ�ேரய��! எ"த�ப$ட ��%க&����� வாசக� 12: 5-7,11-13,

'�கா எ"�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 13: 22-30)

���ப� %�-ைர

அ�/0�க சேகாதர சேகாத1கேள! இேய4ேவ ஆ6டவ� எ�-� இ7ய நாம&�� ந� வா9&��க�. 

இ�; ெபா��கால� இ�ப&ேதாரா� ஞா,;. ‘வா9�ைக,� %�ேனற 0�?�� எ�@� 

�ைடயா�. ஒBேவா� அCயாக&தா� எD&� ைவ&� %�ேனறேவ6D�.’ அ�ேபா�; நா� F$/� 

ெபற அக�ற பாைத,� ெச�;ெகா6C��க�Gடா�. மாறாக, இD�கமான !;கலான வI,�தா� 

ெச�லேவ6D�. ஆைகயா�, நா� இைறவ-�!க�த இD�கமான வI,� Jைழேவா�. 

அத�வIயாக இைறவ� த�� F$ைப� ெகாைடயாக� ெப;ேவா�. ஆகேவ நா� அைனவ�� 

ஆ6டவ� கா$D� ெநL%ைறகைள& தவறா� ��ப)L, நாேம அைனவ��!� ந)ெச+�யாக மாL 

இைறவைன� /க9�ேத);� வர� ேக$DM ெச��ேபா�.
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%த� வாசக�

அவ�கNைடேய ஓ� அைடயாள&ைத நா� ஏ)பD&�ேவ�; அவ�கR� எST,��ேபாைர 

ம�கNன&தா1ைடேய அ-�� ைவ�ேப�

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 66: 18-21

ஆ6டவ� GLய�: மா7ட� அைனவ1� ெசய�கைளU� எ6ண�கைளU� நா� அLேவ�; 

�றஇன&தா�, �றெமாI,ன� அைனவைரU� நா� G$CM ேச��க வ�ேவ�; அவ�கR� GCவ�� 

எ� மா$Tைய� கா6பா�க�. அவ�கNைடேய ஓ� அைடயாள&ைத நா� ஏ)பD&�ேவ�; அவ�கR� 

எST,��ேபாைர ம�கNன&தா1ைடேய அ-�� ைவ�ேப�; அவ�க� த�W4, X�, Y� Zர� வா"� 

'�, ?பா�, யாவா�, ெதாைல,[�ள \@ நாDக� ஆ�யவ)L)!M ெச�வா�க�. இ�நா$Cன� எ� 

/க9 ப)L� ேக�Y�படாதவ�; எ� மா$Tைய� க6Cராதவ�; அவ�கR� எ� மா$T ப)L 

ம�கNன&தா��! எD&�ைர�பா�க�. அவ�க� உ�க� உறY� %ைறயா� அைனவைரU� அைன&� 

ம�கNன&தா1ைடேய இ��� ஆ6டவ��! அN�!� பைடயலாக� ெகா6D ேச��பா�க�; 

இ^ரேய� ம�க� ?ய கல� ஒ�L� உண@� பைடயைல ஆ6டவ1� ேகாY[�! எD&� 

வ�வ�ேபா�, அவ�கைள� !�ைரக�, ேத�க�, ப�ல�!க�, க"ைதக�, ஒ$டக�க� 

ஆ�யவ)L�ேம� ஏ)L, எ�சேல0[�ள எ� ��மைல�! அைழ&� வ�வா�க�, எ��றா� 

ஆ6டவ�. ேம[� அவ�கR� Tலைர� !��களாக@�, ேலYயராக@� _ய0�ேப�, எ��றா� 

ஆ6டவ�.

- இ� ஆ6டவ� வழ�!� அ��வா�!.

- இைறவா உம�! ந�L
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ப�[ைர� பாட�

ம�கNன&தாேர! `�க� அைனவ�� அவைர� /க"�க�

���பாட�க� 117;1, 2

1 �ற இன&தாேர! `�க� அைனவ�� ஆ6டவைர� ேபா);�க�! ம�கNன&தாேர! `�க� 

அைனவ�� அவைர� /க"�க�! -ப�லY

2 ஏென7�, ஆ6டவ� நம�!� கா$D� மாறாத அ�/ 0க� ெப1ய�; அவர� உ6ைம எ�ெற�;� 

_ைல&��ள�. -ப�லY

இர6டா� வாசக�

`��ளா+, ஆ6டவ� உ�ைன� க6C&�& ��&�வைத ேவ6டா� என& த�NYடாேத

எ�ேரய��! எ"த�ப$ட ��%க&����� வாசக� 12: 5-7,11-13

சேகாதர� சேகாத1கேள, த� ��ைளகNட� ேப4வ�ேபா� இைறவ� உ�கR�!& த�த ��வ�� 

அL@ைரைய `�க� மற��Y$b�க�: ``��ளா+, ஆ6டவ� உ�ைன� க6C&�& ��&�வைத 

ேவ6டா� என& த�NYடாேத. அவ� க6C�!�ேபா� தள���ேபாகாேத. த�ைத தா� ஏ);� 

ெகா6ட ம�கைள& த6C��றா�; ஆ6டவ� தா� யா1ட� அ�/ ெகா6C���றாேரா அவ�கைள� 

க6C��றா�.'' ��&த�பDவத)காக& ��ப�கைள& தா���ெகா�R�க�. கட@� உ�கைள& த� 

��ைளகளாக நட&��றா�. த�ைத த6C&�& ��&தாத ��ைள உ6ேடா? இBவா; ��&த�பDவ� 

இ�ேபா� ம�9MT�!1யதா+ இராம�, �யர&��!1யதாகேவ ேதா�;�. ஆனா� ��ன�, இBவா; 

ப,)T ெப)றவ�க� அைம�ையU� ேந�ைமயான வா9ைவU� பயனாக� ெப;வ�. எனேவ, 

``தள���ேபான ைககைள& �ட�பD&��க�, த�ளாD� %ழ�கா�கைள உ;��பD&��க�. `�க� 

ேந�ைமயான பாைத,� நட�� ெச�[�க�.'' அ�ேபா�தா� ஊனமா+� ேபான கா�f$D �சகாம� 

!ணமைடU�.

- இ� ஆ6டவ� வழ�!� அ��வா�!

- இைறவா உம�! ந�L
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ந)ெச+��! %� வா9&ெதா�

அ�ேல'யா, அ�ேல'யா! இைறயா$T,�ேபா� �ழ��[� ேம)�[� வட��[� 

ெத)�[0��� ம�க� வ�� ப��,� அ�ேல'யா

ந)ெச+� வாசக�

'�கா எ"�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 13: 22-30

அ�கால&�� இேய4 நக�க�, ஊ�க� ேதா;� க)�&�� ெகா6ேட எ�சேல� ேநா��� பயண� 

ெச+தா�. அ�ெபா"� ஒ�வ� அவ1ட�, ``ஆ6டவேர, F$/� ெப;ேவா� Tல� ம$D�தானா?'' 

எ�; ேக$டா�. அத)! அவ� அவ�கNட� GLய�: ``இD�கமான வா,� வIயாக Jைழய வ��� 

%ய[�க�. ஏென7� பல� உ�ேள ெச�ல %ய�;� இயலாம)ேபா!�. `Z$D உ1ைமயாளேர, 

எ"�� கதைவ& �ற��YD�' எ�; ேக$g�க�. அவேரா, ``�க� எ����� வ�தவ�க� என 

என�!& ெத1யா�' என� ப�� G;வா�. அ�ெபா"� `�க�, `நா�க� உ�ேமாD உண@ உ6ேடா�, 

!C&ேதா�. `� எ�க� Z�கN� க)�&\ேர' எ�; ெசா�Z�க�. ஆனா[� அவ�, ``�க� 

எBYட&தாேரா என�!& ெத1யா�. \�! ெச+ேவாேர, அைனவ�� எ�ைன Y$D அக�; 

ேபா�க�' என உ�கNட� ெசா�வா�. ஆ�ரகா%� ஈசா�!� யா�ேகா/� இைறவா��ன� யாவ�� 

இைறயா$T�! உ$ப$C��பைதU� `�க� /ற�ேப த�ள�ப$C��பைதU� பா��!�ேபா� 

அ"� அ�கலா+�g�க�. இைறயா$T,�ேபா� �ழ��[� ேம)�[� வட��[� 

ெத)�[0��� ம�க� வ�� ப��,� அம�வா�க�. ஆ�, கைடTயாேனா� %த�ைமயாவ�; 

%த�ைமயாேனா� கைடTயாவ�.''

- இ� �L^� வழ�!� ந)ெச+�.

- �L^�ேவ உம�! /க9.
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��வா�க� ம�றா!�க�:

Y6iல�� Z)L��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க6கைள உய�&�U�ேள�.

ப�� : ஆ6டவேர எ�க� ம�றா$ைட� ேக$ட�R�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��&த�ைத, ஆய�க�, !��க�, �றவற&தா� அைனவ��, உம�! உ6ைமU�ள 

பjயாள�களா+ வாழ@�, ��Mசைப,� ம�க� உம� ��@ள�பC வIநட&த@� அ��/1ய 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

அ�/& த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரkயா ேபா� YைரY� %C@ ெபற@�; அைம�யான lழ� ஏ)பட@�, ேபா1� 

பா��/�க� YைரY� Wரைடய@�, வ�%ைறக� %);�ெபற@� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றாD�ேறா�.

ஞான&�� உைறYடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலYத இழ�/�கைளM ச�����ற ம�கைள ஒ�/�ெகாD���ேறா�. அ�பான 

ம7த�கைள, உட� உ;�/�கைள, உடைமகைள, _�ம�ைய, மன ம�9MTைய, ேவைலகைள 

இ�-� பலவ)ைற இழ�� தY�ேபா��! ஆ;தலாக@�; ஆதரவாக@� `ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�&� ேவ;பாDக� ஏ)பD��றேபா� ச6ைடகைள YD&� அைம�� ேபM4 வா�&ைதகN� \�@ 

காண@�, ம�கN� அைம�யான வா9ைவU�, நலைனU� !L&� அ�கைற ெகா�ள@�, எ�க� 

தைலவ�கைள வI நட&த ேவ6Dெம�; இைறவா உ�ைம ம�றாD�ேறா�.
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ஒ);ைம,� ேவ�தேன இைறவா, உ�ைம� ேபா);�ேறா�.

ஒேர ஆய-�, ஒேர ம�ைதUமாக நா�க� அைனவ�� வா"� வர� தா��. எ�கNைடேய சா�, மத�, 

ெமாI, நா$C� ெபயரா� அைம���ள ேவ�கைள, தைடகைளத தக�&ெதL��, அைனவ�� உம� 

��ைளக� எ�-� உ� கனைவ நனவா�!� பj,� எ�கைள ஈDபD&த எ�கைள ஆT�வ�&த�ள 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

ந���ைக த�பவேர இைறவா,

உல�� ேபா� பத)ற�, வ�%ைற, ேவைல,�ைம ேபா�ற ப�ேவ; �ரMசைன களா� ந���ைக 

இழ�� தY�!� இைளேயா�, உ� ��மக� இேய4 வIயாக ந� ��ைக _ைற�த எ��கால&ைத� 

காண உத@மா; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

இைறவா!

F6D� உலைக வா$Cவைத�!� இ�த ெதா); ேநா,���� உலகம�கைள கா�பா);�. இழ�த 

வா9ைவ F6D� ெப); வளைமேயாD /��ெபாIேவாD� உம� சா$Tகளாக வல� வர& 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாIUமா; உ,�&த இேய4Y� வIயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றாD��ேறா�.

F$/ அN�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�$க� Fதான ஆைசயா� உற@க�, உட�நல� ம);� மன அைம�ைய இழ�� தY�!� 

ம�க� அைனவ��, Y6iல! சா��தவ)L� மனைத ெச[&� உம� F$ைப அ-பY�க வரம�ள 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.
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இ�ைறய T�தைன

''F$/� ெப;ேவா� Tல� ம$D� தானா?'' ('�கா 13:23)

Tல ேவைளகN� ம7த� எ"�/��ற ேக�Yக� அ�&தம)றைவயாக& ேதா�றலா�. ஆனா�, 

ஆ9�� T���!�ேபா� அ�ேக /ைத���ட���ற அ�&த&ைத நா� காண %CU�. 

''F$/�ெப;ேவா� Tல� ம$D� தானா?'' எ�-� ேக�Y இBவைகையM சா��த� எனலா�. இேய4 

இைறயா$T ப)Lய ந)ெச+�ைய அLY&��ெகா6ேட எ�சேலைம ேநா��M ெச��றா�. அ�!தா� 

அவ� T[ைவ,� அைறU6D ம7த இன&�� F$/�காக& த�ைமேய ப�யா�!வா�. பயண� 

ெச���ற இேய4ைவ அi!�றா� ஒ�வ�. F$/� ெப;ேவா� Tலரா பலரா எ�பைத அவ� அLய 

Y��/�றா�. இேய4 அவ��! ேநரCயான ப�� வழ�கY�ைல. ஆனா�, இைறயா$T,� 

Jைழவத)கான வா,� ''இD�கமான�'' என இேய4 !L��D�றா�. அேத ேநர&��, இேய4ேவாD 

பழ�, அவேராD Y��� அ��� உற@ெகா6டாCயைத� கா$C Y6ணரT� Jைழ��Yடலா� என 

_ைன&தா� அ� தவ; என@� இேய4 ெசா��றா�. எ�றா[�, கட@N� ஆ$T,� அைன&� 

ம7த�� இட� ெபற ேவ6D� எ�பேத கட@N� Y��ப� எ�ப�� ஐய0�ைல.

தா�கேள கட@ளா� ேத���ெகா�ள�ப$டவ�க� எ�-� இ;மா��� த�கR�! எ�பCU� 

கட@N�; ஆ$T,� ப�! உ6D என@�, தா�க� F$/� ெப;வ� உ;� என@� ம�க� 

_ைன&தலாகா� எ�பைத இேய4 உண�&��றா�. கட@N� ஆ$T எ�லா ம7த��!� உ1&தான�. 

எனேவ, F$/� ெப;ேவா� உல�� நா�! �ைசகN����� வ�வ�; இைறயா$T,� ப�ேக)ப� 

(கா6க: '�கா 13:29). இBவா; கட@N� F$�� ப�ேக)ேபா� Tலர�ல, பலேர என நா� Gறலா�. 

எ�றா[�, இேய4Y� அைழ�ைப ஏ);, ''இD�கமான'' வா,� வIயாக Jைழய ேவ6D� எ�-� 

ேபாதைனைய நா� மற��Yட� ஆகா�. F$/ எ�ப� நா� ேக$D� ெப;��ற ஓ� உ1ைம அ�ல, 

மாறாக� கட@� தாமாகேவ Y��� நம�! அN���ற ஒ� ெகாைட. எனேவ, F$/ எ�-� 

ெகாைட�காக நா� எ�நாR� கட@R�! ந�L ெச[&�வேத %ைற.

ம�றா$D:

இைறவா, எ�கR�! F$/ எ�-� ெகாைடைய அN&தத)! ந�L!
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