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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 2: 1-5,

���பாட�க� 122;1-2,4-9,

����த� ப!� உேராைமய��& எ'�ய ��(க������ வாசக�,

*+த ம�ேத, எ'�ய ந.ெச0�1���� வாசக�)

���ப� (�3ைர

அைழ�க�ப6டவ�கேள, ��வ�ைக�கால��� (த� ஞா1: ���ப��& உ�க� அைனவைர,� 

அ�*ட� அைழ��ேறா�. *�ய ��வ<பா6= ஆ?@� (த� நாளா�ய இ�:, ஆ?டவA� 

இர?டா� வ�ைகைய� ப.B C���க நா� அைழ�க�ப=�ேறா�. நா� வா'� இ�த பாவD 

EFGைல ஆ?டவA� வ�ைக�கான எDசA�ைக எ�பைத இ�ைறய ந.ெச0� நம�& 

எ=��ைர��ற�. ��டைன� ேபா�:, Gைனயாத ேநர��� மா+ட மக+� வ�ைக Gக'� எ�: 

இேயH எDசA��றா�. இைறவ+� அரH�காக எ=��� ெகா�ள�ப=ேவாA� ஒ�வரா0 இ��&மா: 

J<�*ட� வாழ வர� ேவ?@, இ�த ���ப�1� ப�ேக.ேபா�.
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(த� வாசக�

எ�சேலK���ேத ஆ?டவA� ��வா�& *ற�ப=�.

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 2: 1-5

Lதாைவ,� எ�சேலைம,� &B�� ஆேமா6C1� மக� எசாயா க?ட கா6C: இ:� நா�கM� 

ஆ?டவA� ேகாJ� அைம���ள மைல எ�லா மைலகN�&�N� உய��ததா0 Gைல 

G:�த�ப=�: எ�லா� &�:கN�&�N� ேமலா0 உய��த�ப=�: ம�கMன�க� அைதேநா��D 

சாைர சாைரயா0 வ�வா�க�. ேவ.Bன�தா� பல� அ�& வ�� ேச��� ;*ற�ப=�க� ஆ?டவA� 

மைல�&D ெச�ேவா�: யா�ேகாP� கட!M� ேகாJQ�&� ேபாேவா�. அவ� த� வ<கைள 

நம�&� க.P�பா�: நா(� அவ� ெநBகM� நட�ேபா� ; எ�பா�க�. ஏென+�, Sேயா+���ேத 

��Dச6ட� ெவMவ��: எ�சேலK���ேத ஆ?டவA� ��வா�& *ற�ப=�. அவ� 

ேவ.Bன�தாAைடேய உ�ள வழ�&கைள� T��� ைவ�பா�: பல இன ம�கN�&� T��பM�பா�: 

அவ�க� த�க� வா�கைள� கல�ைப� ெகா'�களாக!� த�க� ஈ6@கைள� க��கAவா�களாக!� 

அ@��� ெகா�வா�க�, ஓ� இன��.& எ�ராக ம.ேறா� இன� வா� எ=�கா�: அவ�க� இ+ 

ஒ�ேபா�� ேபா��ப1.C ெபற மா6டா�க�. யா�ேகாP� &=�ப�தாேர, வா��க� நா� 

ஆ?டவA� ஒM1� நட�ேபா�.

- இ� ஆ?டவ� வழ�&� அ��வா�&.

- இைறவா உம�& ந�B
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ப�Qைர� பாட�

அகம�Fேவா= ஆ?டவர� இ�ல��.&� ேபாேவா�.

���பாட�க� 122;1-2,4-9

1 `ஆ?டவர� இ�ல��.&� ேபாேவா�' எ�ற அைழ�ைப நா� ேக6டேபா� அகம�F�ேத�. 2 

எ�சேலேம! இேதா, நா�க� அ@ெய=�� ைவ�� உ� வா1�கM� G.��ேறா�. -ப�லJ

4 ஆ?டவA� ���&ல�தா� ஆ�ேக ெச���றன�; இZரேய� ம�கN�& இ6ட 

க6டைளகN��ண�க ஆ?டவர� ெபய��& அவ�க� ந�B ெசQ�தD ெச�வா�க�. 5 அ�ேக \� 

வழ�க அAயைணக� இ����றன. அைவ தா]� ]6டாA� அAயைணக�. -ப�லJ

6 எ�சேலK� சமாதான� Gைல����&�ப@ ேவ?@� ெகா�N�க�; உ�ைன J��*ேவா� 

வள(ட� வாFவா�களாக! 7 உ� ேகா6ைடகN�&� அைம� Gல!வதாக! உ� மாMைககM� 

ந�வாF! இ��பதாக!" ப�லJ

8 �உ�3� சமாதான� Gல!வதாக!'' எ�: நா� எ� சேகாதர� சா�PQ� எ� ந?ப� சா�PQ� 

உ�ைன வாF����ேற�. 9 ந� கட!ளா�ய ஆ?டவA� இ�ல� இ�ேக இ��பதா�, உ�+� 

நல� ெப�&�ப@ நா� ம�றா=ேவ�. -ப�லJ
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இர?டா� வாசக�

இ:��கால� இ�ேவ என அB�� ெகா�N�க�:

����த� ப!� உேராைமய��& எ'�ய ��(க������ வாசக�

சேகாதர சேகாதAகேள, இ:��கால� இ�ேவ என அB�� ெகா�N�க�: உற�க��+�: 

J<�ெத'� ேநர� ஏ.ெகனேவ வ��J6ட�. நா� �BZ�J�ேம� ந�P�ைக ெகா?டேபா� 

இ��தைத Jட _6* இ�ெபா'� Kக அ?ைம1� உ�ள�. இர! (@ய�ேபா�ற�: பக� ெந��� 

உ�ள�. ஆகேவ இ�M� ஆ6C�&Aய ெசய�கைள� கைள�� J6=, ஒM1� ஆ6C�&Aய 

பைட�கல�கைள அ`�� ெகா�ேவாமாக! பக�� நட�ப�ேபால ம��ேபா= நட�� 

ெகா�ேவாமாக! கMயா6ட�, &@ெவB, aடா ஒ'�க�, காமெவB, ச?ைடDசDசர!, ஆ�யவ.ைற� 

தJ��ேபாமாக! Tய இDைசகைள� �?=� ஊ+ய�P� நா6ட�கN�& இட� ெகா=�க 

ேவ?டா�. இேயH �BZ�ைவ அ`�� ெகா�N�க�.

- இ� ஆ?டவ� வழ�&� அ��வா�&

- இைறவா உம�& ந�B
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ந.ெச0��& (� வாF�ெதா�

அ�ேலcயா, அ�ேலcயா! \�கN� ஆய�தமா0 இ��க�. ஏென+� \�க� Gைனயாத ேநர��� 

மா+ட மக� வ�வா�." அ�ேலcயா

ந.ெச0� வாசக�

*+த ம�ேத, எ'�ய ந.ெச0�1���� வாசக�

அ�கால���, மா+டமக� வ�ைகைய� ப.B இேயH த� Sடைர ேகா��� aBய� "ேநாவாJ� 

கால��� இ��த� ேபாலேவ மா+ட மக� வ�ைக1�ேபா�� இ��&�. ெவ�ள� ெப��&�& 

(�ைதய கால���, ேநாவா ேபைழ�&� ெச�ற நா�வைர எ�லா�� ��மண� ெச0� ெகா?=� 

உ?=� &@��� வ�தா�க�. ெவ�ள�ெப��& வ�� அைனவைர,� அ@��D ெச�Q�வைர 

அவ�க� எைத,� அBயா���தா�க�. அ�ப@ேய மா+டமக� வ�ைக1�ேபா�� இ��&�. 

இ�வ� வய�� இ��ப�. ஒ�வ� எ=��� ெகா�ள�ப=வா�: ம.றவ� J6= Jட�ப=வா�.இ�வ� 

�Aைக1� மாவைர���ெகா?@��ப�. ஒ�வ� எ=��� ெகா�ள�ப=வா�: ம.றவ� J6= 

Jட�ப=வா�. J<�பா1��க�: ஏென+� உ�க� ஆ?டவ� எ�த நாM� வ�வா� என 

உ�கN�&� ெதAயா�.இரJ� எ�த� காவ� ேவைள1� ��ட� வ�வா� எ�: ]6= 

உAைமயாள��&� ெதA����தா� அவ� J<����� த� ]6@� க�னKடJடமா6டா� எ�பைத 

அB]�க�. எனேவ \�கN� ஆய�தமா0 இ��க�. ஏென+� \�க� Gைனயாத ேநர��� மா+ட 

மக� வ�வா�."

- இ� �BZ� வழ�&� ந.ெச0�.

- �BZ�ேவ உம�& *கF.
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��வா�க� ம
றா��க�:

J?dல�� ].B��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க?கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ?டவேர எ�க� ம�றா6ைட� ேக6ட�N�.

J<����க அைழ�பவேர இைறவா,

உம� ��மக+� வ�ைக�காக இ�த உலைக J<�*ட� தயா� ெச0,� வர�ைத, எ� ���த�ைத, 

ஆய�க�, &��க�, �றவற�தா� அைனவ��&� Gைறவா0 அM��ட ேவ?=ெம�: உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

அ�*� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரeயா ேபா� JைரJ� (@! ெபற!�; அைம�யான Eழ� ஏ.பட!�, ேபாA� 

பா��*�க� JைரJ� Sரைடய!�, வ�(ைறக� (.:�ெபற!� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

ஞான��� உைறJடமான எ� இைறவா!

ேபாAனா� பலJத இழ�*�கைளD ச�����ற ம�கைள ஒ�*�ெகா=���ேறா�. அ�பான 

ம+த�கைள, உட� உ:�*�கைள, உடைமகைள, G�ம�ைய, மன ம�FDCைய, ேவைலகைள 

இ�3� பலவ.ைற இழ�� தJ�ேபா��& ஆ:தலாக!�; ஆதரவாக!� \ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ:பா=க� ஏ.ப=��றேபா� ச?ைடகைள J=�� அைம�� ேபDH வா��ைதகM� T�! 

காண!�, ம�கM� அைம�யான வாFைவ,�, நலைன,� &B�� அ�கைற ெகா�ள!�, எ�க� 

தைலவ�கைள வ< நட�த ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.
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இர�க��� ஊ.ேற எ� இைறவா!

இற�� ேபான அைன�� ஆ�ம�கைள,� உம� இர�க��ட� க?ேணா��ய�N�. அவ�க� 

&.ற�கைள ெபா:�� அ�ல, மாறாக உம� ேபர�P.ேக.ப இர�க� ைவ�த�N�. இதனா� 

அவ�க� அைனவ�� உம� வா�]6ைட அைட��, உம� அ�* Pரச�ன��� இைளபாற 

ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

வ�லைம த�பவேர இைறவா,

ேபா�களாQ�, வ�(ைறகளாQ� Gைற����&� இ�த உலைக உம� அரH�&Aய அைம�யான 

இடமாக மா.:� வர�ைத, உலக நா=கM� தைலவ�க� அைனவ�� &� வழ��ட ேவ?=ெம�: 

உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

இைறவா!

_?=� உலைக வா6@வைத�&� இ�த ெதா.: ேநா1���� உலகம�கைள கா�பா.:�. இழ�த 

வாFைவ _?=� ெப.: வளைமேயா= *��ெபா<ேவா=� உம� சா6Cகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா<,மா: உ1��த இேயHJ� வ<யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா=��ேறா�.

உதJ ெச0பவேர இைறவா,

எ� இைளஞ�கN�காக உ�ைம ம�றா=��ேறா�. இவ�க� கட!M� P�ைளகளா0 ந.ெசய� 

அைன�ைத,� ெச0ய� த&�ெபற!�,ஞான�ேதா= அைன�ைத,� ெச0� (@�க!�, 

TைமகM���� Jல� உ�(ைடய சா6Cகளா0 அவ�க� வாழ அவாகைள ஆS�வ��� 

வ<�ப=��ய�ள ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=��ேறா�.
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இ�ைறய C�தைன

Gைற! த�� ஆ6C

அரச+� கடைம த� ஆNைக�&6ப6ட ம�கைள &ைற1�B ேப` கா�ப�. "(ைற ெச0� 

கா�பா.:� ம�னவ� ம�க6& இைறெய�: ைவ�க�ப=�." ஆகேவ, கா�த� அரச+� Cற�*� 

ப?*. எனேவதா� பைட ]ர�, "\ ய+த�கM� அரசனானா� உ�ைன� கா�பா.B� ெகா�" (c� 

23'37) எ���றன�. &.றவாMகN� ஒ�வ3�, "\ ெமCயாதாேன! உ�ைன,� எ�கைள,� 

கா�பா.: "எ�: ேகாA�ைக ைவ��றா�.

இ�த கா�பா.:� ப?* ந� இைறவ+� Gைறவாக உ�ளைத JJ�ய� ('வ�� கா?�ேறா�. 

இ�3� Cற�பாக ஏைழக�, பா��க�ப6ேடா�,��*:ேவா�,பாJக� இவ�கைள அவ� கா�&� 

Jதேம அலா�யான�. "அவ� ந�ேலா� ேமQ� Tேயா� ேமQ� த� க�ரவைன உ��ெதழD ெச0�றா�. 

ேந�ைம,�ேளா� ேமQ� ேந�ைமய.ேறா� ேமQ� மைழ ெப0யD ெச0�றா�."(ம� 5'45) "இேதா, எ� 

உ�ள�ைககM� உ�ைன நா� ெபாB�� ைவ���ேள�."(எசாயா 49 :16)"அவ� உ� கா� இடறாதப@ 

பாh��� ெகா�வா�; உ�ைம� கா�&� அவ� உற��Jடமா6டா�."(�.பா 121 :3); "\� 

ேபா&�ேபா�� உ�ேள வ��ேபா��இ�ேபா�� எ�ேபா�� ஆ?டவ� உ�ைம� கா�த��வா�." 

(�.பா121'8) ஆய� த� ஆ=கN�காக உ1ைர� ெகா=�&� "ந�ல ஆய� நாேன. ந�ல ஆய� 

ஆ=கN�காக� த� உ1ைர� ெகா=�பா�."( ேயாவா 10 :11) "ெம0யாகேவ அவ� ந� P`கைள� 

தா���ெகா?டா�; ந� ��ப�கைளD Hம�� ெகா?டா�." ( எசா 53 :4) ந� இைறவ� கா�&� த� 

உ1� ெகா=�� கா�&� ெத0வ�. உ?ைம அரச�. அவர� அரC� ம�களா1��ப� நம�&� 

ெப�ைம. அவைர ேபா.B *கF�� ந�B ெசQ�� வாFேவா�. அவர� அரC� வா'� நம�& &ைற 

இ��கா�.எ�லா� Gைறவாக இ��&�.

ம�றா6=:

GைறவாF! த�� ஊ.றான இேயHேவ, உ�ைம� ேபா.:�ேற�. Jய�த& ெசய�கைள 

வா�ெவM1Q�, இய.ைக1Q� காdம நா�, உ�ைம Jய�*�&Aயவ� என�ேபா.:�ேற�. 

அ��&Bகைள� ேத@ ஓடாம�, ஏமாறாதப@ J<�பா1��&� அ�ைள என�&� த�த�N�.
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