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(இ�ைறய வாசக�க�: �ரா��� ஞான ������ வாசக� 3:17-18,20,28-29,

���பாட�க� 68: 3-4. 5-6. 9-10,

எ ேரய��" எ#த�ப%ட ��&க'����� வாசக� 12: 18-19, 22-24,

(�கா எ#�ய ந*ெச,�-���� வாசக� 14: 1,7-14)

���ப� &�.ைர

ைக�மா0�"1யவ2கேள, ெபா��கால'�� இ�ப'�ர6டா� ஞா-0 ���ப�ைய 7ற� �க 

உ�கைள அ�ேபா: வரேவ*�ேறா�. நா� ஆ6டவ1ட� இ��� �ைட�"� ைக�மா0�காக 

ப=ேவா:�, ெப��த�ைமேயா:� வாழ இ�ைறய ��வ?பா: நம�" அைழ�@ A:�� ற�. 

த�ைம'தாேம உய2'�ேவா2 யாவ�� தாB'த�ெப0வ2; த�ைம'தாேம தாB'�ேவா2 உய2'த� 

ெப0வ2 எ�0 இேயD நம�" எEச1�ைக A:��றா2. பண'ைதG�, பதAையG�, @கைழG� 

A�� ' ேதடாம�, தாBE7ேயா: வா#மா0 ஆ6டவ2 நம�" அைழ�@ A:��றா2. 

இ��பவ2கேளா: உறH பாரா%:வைத� கா%IJ� இ�லாதவ2கேளா: ப�2�� வாBவத*" 

&த�ட� அK�"மா0 நா� அைழ�க�ப:�ேறா�. ப=H�, ப�2H� Lைற�த வாBH Mல�, 

கடH� த�� ைக�மாைற� ெப*0 ம�ழ வர� ேவ6I, இ'���ப�-� ப�ேக*ேபா�.
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&த� வாசக�

N ெப1யவனா, இ��"மளH�"� ப=�� நட

�ரா��� ஞான ������ வாசக� 3:17-18,20,28-29

"ழ�தா,, N ெச,வ� அைன'ைதG� ப=ேவா: ெச,; அOவாறா-�, கடHP�" உக�ேதா2 உன�" 

அ�@ கா%:வ2. N ெப1யவனா, இ��"மளH�"� ப=�� நட. அ�ேபா� ஆ6டவ2 

&�Qைல-� உன�"� ப1H �%:�. ஆ6டவ1� ஆ*ற� ெப1�; ஆ-.�, தாB�ேதாரா� அவ2 

மா%7 ெப0��றா2. இ0மா�@� ெகா6ேடா1� ேநா,�" ம��� இ�ைல; ஏெனQ� Sைம 

அவ2கP� ேவT�UA%ட�. V6ணUவாள2 உவைமகைள� @1�� ெகா�வ2; ஞாQக� 

ேக%டUG� ஆவ� W�கவ2க�.

- இ� ஆ6டவ2 வழ�"� அ��வா�".

- இைறவா உம�" ந�U

ப�Jைர� பாட�

கடHைள� @கB�� பாI அவர� ெபயைர� ேபா*0�க�;

���பாட�க� 68: 3-4. 5-6. 9-10

3 ேந2ைமயாளேரா ம�BE7யைடவ2; கடH� &�Qைல-� ஆ2�ப1�ப2; ம�B�� ெகா6டா:வ2. 

4 கடHைள� @கB�� பாI அவர� ெபயைர� ேபா*0�க�; `ஆ6டவ2' எ�ப� அவ2த� ெபயரா�. 

ப�லA

5 ��க*ற  �ைளகP�"' த�ைதயாகH� கணவைன இழ�தாK� கா�பாளராகH� இ��பவ2, 

Yயக'�� உைறG� கடH�! 6 தQ'���ேபா2�"� கடH� உைறAட� அைம'�' த���றா2; 

7ைற�ப%ேடாைர A:தைல வாBH�" அைழ'�E ெச���றா2. ப�லA

9 கடHேள! உ� உ1ைமயான நா%I�[� W"�யாக மைழெபா?யE ெச,S2; வற6:ேபான 

Lல'ைத [6:� வளமா��\2. 10 உம�"1ய உ-2க� அ�� த��-��தன; கடHேள! N2 ந�லவ2; 

எனேவ ஒ:�க�ப%ேடா2�" ம0வாBH அK'S2. ப�லA
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இர6டா� வாசக�

N�க� வ�� ேச2����"� �ேயா� மைல வா#� கடHK� நக2;

எ ேரய��" எ#த�ப%ட ��&க'����� வாசக� 12: 18-19, 22-24

சேகாதர2 சேகாத1கேள, N�க� வ�� ேச2����ப� ெதா%:ணர�^Iய, S�ப*Uெய1��ற, இ�� 

_B�த, ம�தாரமான, Dழ� கா*0 `D��ற �னா, மைல அ�ல. அ�" எ�காள� &ழ��*0; ேபD� 

"ரெலா�0 ேக%ட�. அ�"ரைல� ேக%டவ2க� அத*"ேம� த�கேளா: அ� ஒ� வா2'ைத ^ட� 

ேபசேவ6டா� எ�0 ேக%:�ெகா6டா2க�. ஆனா� N�க� வ�� ேச2����"� �ேயா� மைல 

வா#� கடHK� நக2; A6ணக எ�சேல�. அதைன� ப�லா-ர�கண�கான வானYத2 

_B���ளன2. A6ணக'�� ெபய2 எ#த�ப%:�ள தைல�ேபறானவ2கK� ��Eசைப Aழா� 

^%டெமன அ�ேக ^IG�ள�. LைறH ெப*ற ேந2ைமயாள2கேளா: ேச2��, அைனவ��"� 

ந:வரான கடH� &�Qைல-J�, @�யேதா2 உட�பI�ைக-� இைண�பாளரா�ய இேயDA� 

&�Qைல-J� L*�a2க�.

- இ� ஆ6டவ2 வழ�"� அ��வா�"

- இைறவா உம�" ந�U
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ந*ெச,��" &� வாB'ெதா�

அ�ேல(யா, அ�ேல(யா! த�ைம' தாேம உய2'�ேவா2 யாவ�� தாB'த�ெப0வ2; அ�ேல(யா

ந*ெச,� வாசக�

(�கா எ#�ய ந*ெச,�-���� வாசக� 14: 1,7-14

அ�கால'�� ஓ,H நா� ஒ�U� இேயD ப1ேசய2 தைலவ2 ஒ�வ�ைடய `%I*" உணவ��தE 

ெச�U��தா2. அ����ேதா2 அவைர� ^2�� கவQ'தன2. A���ன2க� ப��-� &த�ைமயான 

இட�கைள' ேத2�� ெகா6டைத ேநா��ய இேயD அவ2கP�"� ^Uய அUHைர: ``ஒ�வ2 

உ�கைள' ��மண A����" அைழ'���தா�, ப��-� &த�ைமயான இட'�� அமராS2க�. 

ஒ�ேவைள உ�கைள Aட ம�� *"1ய ஒ�வைரG� அவ2 அைழ'���கலா�. உ�கைளG� 

அவைரG� அைழ'தவ2 வ�� உ�கKட'��, `இவ��" இட'ைத A%:�ெகா:�க�' எ�பா2. 

அ�ெபா#� N�க� ெவ%க'ேதா: கைட7 இட'�*"� ேபாக ேவ6I-��"�. N�க� 

அைழ�க�ப%I��"�ேபா�, ேபா,� கைட7 இட'�� அம��க�. அ�ெபா#� உ�கைள 

அைழ'தவ2 வ�� உ�கKட�, `ந6பேர, &த� இட'�*" வா��' எனE ெசா�J�ெபா#� 

உ�கPட� ப��-� அம2����பவ2க� யாவ��"� &�பாக N�க� ெப�ைம அைட`2க�. 

த�ைம' தாேம உய2'�ேவா2 யாவ�� தாB'த�ெப0வ2; த�ைம' தாேம தாB'�ேவா2 உய2'த� 

ெப0வ2. ''  ற" த�ைம A����" அைழ'தவ1ட� இேயD, ``N2 பக� உணேவா இரH உணேவா 

அK�"�ேபா� உ� ந6ப2கைளேயா, சேகாதர2 சேகாத1கைளேயா, உறAன2கைளேயா, ெச�வ� 

பைட'த அ6ைட `%டாைரேயா அைழ�க ேவ6டா�. அOவா0 அைழ'தா� அவ2கP� உ�ைம' 

���ப அைழ�கலா�. அ�ெபா#� அ�ேவ உம�"� ைக�மா0 ஆ�A:�. மாறாக, N2 A��� 

அK�"�ேபா� ஏைழகைளG� உட� ஊன&*ேறாைரG� கா� ஊன&*ேறாைரG� 

பா2ைவய*ேறாைரG� அைழG�. அ�ேபா� N2 ேப0ெப*றவ2 ஆ`2. ஏென�றா� உம�"� 

ைக�மா0 ெச,ய அவ2கKட� ஒ�0W�ைல. ேந2ைமயாள2க� உ-2'ெத#�ேபா� உம�"� 

ைக�மா0 �ைட�"�'' எ�0 ^Uனா2.

- இ� �Ud� வழ�"� ந*ெச,�.

- �Ud�ேவ உம�" @கB.

4



��வா�க� ம
றா �க�:

A6eல�� `*U��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க6கைள உய2'�G�ேள�.

ப�� : ஆ6டவேர எ�க� ம�றா%ைட� ேக%ட�P�.

ைக�மா0 அK�பவேர இைறவா,

உம� ப=�காக த�க� வாBைவ அ2�ப='��ள எ� ��'த�ைத, ஆய2க�, "��க�, �றவற'தா2 

அைனவ��, உம� &� தாBE7 உ�ளவ2களாக வாB��, ம�கP�" ெப��த�ைமGட� 

ெதா6டா*0� வரம�Pமா0 உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

அ�@' த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரfயா ேபா2 AைரA� &IH ெபறH�; அைம�யான _ழ� ஏ*படH�, ேபா1� 

பா��@�க� AைரA� �ரைடயH�, வ�&ைறக� &*0�ெபறH� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா:�ேறா�.

ஞான'�� உைறAடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலAத இழ�@�கைளE ச�����ற ம�கைள ஒ�@�ெகா:���ேறா�. அ�பான 

மQத2கைள, உட� உ0�@�கைள, உடைமகைள, L�ம�ைய, மன ம�BE7ைய, ேவைலகைள 

இ�.� பலவ*ைற இழ�� தA�ேபா��" ஆ0தலாகH�; ஆதரவாகH� Nேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�'� ேவ0பா:க� ஏ*ப:��றேபா� ச6ைடகைள A:'� அைம�� ேபED வா2'ைதகK� S2H 

காணH�, ம�கK� அைம�யான வாBைவG�, நலைனG� "U'� அ�கைற ெகா�ளH�, எ�க� 

தைலவ2கைள வ? நட'த ேவ6:ெம�0 இைறவா உ�ைம ம�றா:�ேறா�.
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தாB�ேதாைர உய2'���ற இேயDேவ,

எ�க� வாBA� நா�க� உ�ைம� ெப�ைம�ப:'� வா#� அ�ைள' தா��.  ற1டW��� 

பாரா%ைட, &த�ைமைய, ம��ைப நா�க� எ�2பா2�காம�,  ற��" நா�க� வழ�"��ற ந�ல 

மனைத எ�கP�"' த�த�ள உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

ந� �ைக த�பவேர இைறவா,

உல�� ேபா2 பத*ற�, வ�&ைற, ேவைல-�ைம ேபா�ற ப�ேவ0  ரEசைன களா� ந� �ைக 

இழ�� தA�"� இைளேயா2, உ� ��மக� இேயD வ?யாக ந�  �ைக Lைற�த எ�2கால'ைத� 

காண உதHமா0 உ�ைம ம�றா:�ேறா�.

இைறவா!

[6:� உலைக வா%Iவைத�"� இ�த ெதா*0 ேநா-���� உலகம�கைள கா�பா*0�. இழ�த 

வாBைவ [6:� ெப*0 வளைமேயா: @��ெபா?ேவா:� உம� சா%7களாக வல� வர' 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Gமா0 உ-2'த இேயDA� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா:��ேறா�.

[%@ அK�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�%க� [தான ஆைசயா� உறHக�, உட�நல� ம*0� மன அைம�ைய இழ�� தA�"� 

ம�க� அைனவ��, A6eல" சா2�தவ*U� மனைத ெசJ'� உம� [%ைப அ.பA�க வரம�ள 

ேவ6:ெம�0 உ�ைம ம�றா:�ேறா�.
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இ�ைறய 7�தைன

ெசய�வ?� க* 'த� !

இேயDA� க* �"� பா=ேய அலா�யான�. இ�ைறய நா�கK� க�A' �ைற ”ெசய�வ?� 

க*றல”; எ�.� &ைறைய அU&க�ப:'�G�ள�. இத�பI, மாணவ2க� எ�த ஒ� ெச,�ையG�, 

க*றைலG� ெச,�பா2'� அத� Mல� க*0�ெகா��றா2க�. Wக �ற�வா,�த க�A &ைற இ�த 

ெசய�;வ?� க*ற�; &ைற என� க�Aயாள2க� D%I�கா%:��றன2. மாணவ2கP� 

இ�&ைற-� ந�" வள27யைட��றன2. இேயD த�.ைடய இைறயா%7� ப=ைய இ�த 

ெசய�வ?� க*ற� &ைற-ேலேய ெசய�ப:'�வைத அU�ேறா�. ஓ,HநாK� "ணமா�"வ� 

தவU�ைல, எ�ப� ம%:ம�ல, ேதைவயான� எ�.� இைறயா%7� பாட'ைத இ�தE ெசய�வ?� 

க*ற� வ?ேய இேயD த� �ட��"�,  ற��"� க*0' த��றா2. ஓ,HநாK� உணH அ��தE ெச�ற 

இட'�� N2�ேகாைவ ேநா, உ�ள மQதைர இேயD பா2��றா2. அ�0 ஓ,H நா� எ�பைதG�, தா� 

A���6ணேவ இ�த `%I*" வ�����ேறா� எ�பைதG� @ற�த�KA%:, தன� உதA 

அ�மQத��"' ேதைவ எ�பைத அU�� உடேன ெசய�ப:�றா2. நல� த��றா2. நல�ப:'�ய 

தன� ெசயைலG� Lயாய�ப:'��றா2. அவர� ேபE7J�, ெசய�J� உ�ள Lயாய'ைத உண2�த 

அவ2களா� ப�� ெசா�ல இயலA�ைல எ�0 இ�ைறய வாசக� LைறHெப0�ற�. நா�  ற��"� 

ேபா��க A��@� ந�ல ம��h:கைள நா� கைட� I'�, அத�வ? ெசய�வ?� க* 'தைல 

நா&� ெசய�ப:'தலாேம.

ம�றா%::

ந�ல ஆ71யரான இேயDேவ, ெசய�வ? N2 த�த ப1A� &த�ைம எ�.� பாட'�*காக ந�U 

^0�ேற�. அைன'�*"� ேமலாக அ�@�, ப1Hேம உய2�த� எ�பைத நா� உணர என�" அ�� 

தா��. உம�ேக @கB, உம�ேக ந�U, உம�ேக மா%7, ஆெம�.
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