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(இ�ைறய வாசக�க�:

இைறவா��ன� ெச�ப�யா ������ வாசக�. 2:3, 3:12-13,

அைன��லேகாேர! கட$ைள� ேபா&' ஆ��ப)*�க�!.,

,��-த� ப$/ெகா)�,ய��0 எ2,ய 3த/ ,�3க�,���� வாசக� 1:26-31,

ம�ேத* எ2,ய ந&ெச6,7���� வாசக� 5:1-12)

���ப� ���ைர

இைற இேய89/ அ�:�0)யவ�கேள, ந� ஆ;டவ� இேய89� ெபயரா/ இ�ைறய ,�வ<பா=>�0 

உ�கைள அ�:ட� வரேவ&�ேறா�. இ�@ நா� ெபா��கால�,� நா�கா� ஞா7ைற Bற�C���ேறா�.

நா� வாD��ெகா;E��0� இF$ல0 ஏக�ப=ட ேபா=EகH�, ெபாறாைமகH� Iைற�த�. பண� ச�பா,�க 

ேவ;>�. எ�த வ<7லாவ� பத9 உய�$ ெப&@9ட ேவ;>� எ�@ யா�ைடய ைகைய� காைல CE�க$�, 

ைபைய Iைற�க$� தயாராக இ���ற கால�. அE�� CE�� அ�K9ட� �E�0� காலக=ட�. இ�த ஒ� 

காலக=ட�,/, ஏைழய)� உ�ள�ேதா�, �ய�@ேவா�, க�$ைடேயா�, N,Iைலநா=>� ேவ=ைக 

ெகா;ேடா�, -6ைமயான உ�ள�ேதா�, அைம, ஏ&ப>��ேவா�, N,7� ெபா�=>� ��:@�த�ப>ேவா� 

எ�O� ப=Eய/ வைக�0 உத$மா எ�ற ஐய� எழலா�. Iயாயமானேத. ஆனா/ இ�தைகேயாேர வரலா&'/ 

வாழேவா�. அ�ைன ெதேரசா, மகா�மா கா�, இவ�க� இ�மைல�ெபா<$� ப0,யா/ ஈ��க�ப=>, த�க� 

வாDைவ, அ�: வ<7R�, அ��ைஸ வ<7R� வாD�� வரலா@ பைட�தன�. வரலா@ அவ�கைள 

வாD���ற�. இ�பE வாழ 3Eயா�. இ� கTட� எ�பத&காக இ�ெகா�ைககைள ஒ��0வ�� 

நைட3ைற�ப>�த தய�0வ�� ம�த ேநய�,&0 3ரணான�. ம�த இய/ைப :ற�கU�பதா0�. 

32ைமயாக இ�த வாD�ைகைய வாழ ேவ;>� எ�ற 3ய&B7/ இற��, அ�3ய&B7/ 32ைம 

ெபறா9=டாR� நா� ேப@ெப&றவராேவா�. 3ய/ேவா�. ேப@ ெப&ேறாராேவா�.

நம� B�தைனகH�, எ;ண�கH� அE�பைட7/ உய��தைவயாக இ��க ேவ;>�. அ�ேபா�தா� நம� 

ெசய/பா>க� ந/லவைகயாக இ��0�. ெதK�� B�தைனைய�த��றவ� கட$�. B�தைன7/ ெதK$ 

இ��0�ேபா�, ந�மா/ �Uேவா> ேபச 3E*�, எைத�க;>� பய�படாம/ ம,�V>கH�காக I&க 

3E*�. அத&கான அ�ைள இைறவ�ட� ேவ;>ேவா�. வர� ேவ;E, இ�த ,��ப�7/ ப�ேக&ேபா�.
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3த/ வாசக�

ஏDைம*�, எKைம*� உ�ள ம�கைள உ� ந>9/ நா� 9=>ைவ�ேப�

இைறவா��ன� ெச�ப�யா ������ வாசக�. 2:3, 3:12-13

ெச�ப�யா W'ய�: நா=E���0� எKேயாேர! ஆ;டவ)� க=டைளைய� கைட�CE�ேபாேர! 

அைனவ�� ஆ;டவைர� ேத>�க�: ேந�ைமைய நா>�க�: மன�தாDைமைய� ேத>�க�: 

ஆ;டவர� Bன�,� நாK/ ஒ� ேவைள உ�கH�0� :க�ட� �ைட�0�. ஏைழ எKேயாைர உ� 

ந>9/ நா� 9=>ைவ�ேப�: அவ�க� ஆ;டவ)� ெபய)/ ந�C�ைக ெகா�வா�க�. 

இXரேய�/ எYBேயா� ெகா>ைம ெச6யமா=டா�க�: வYசக� ேபZ8 அவ�கள� வா7/ வரா�: 

அZ8@��வா� யா�[�', அவ�க� ம�ைதேபா/ ேம6�� இைள�பா@வா�க�.

- இ� ஆ;டவ� வழ�0� அ��வா�0.

- இைறவா உம�0 ந�'

ப,Rைர� பாட/

,��பாட/: 146:7-10

அைன��லேகாேர! கட$ைள� ேபா&' ஆ��ப)*�க�!.

ஆ;டவ� ஒ>�க�ப=ேடா��கான N,ைய Iைலநா=>��றா�: பB�,��ேபா��0 

உணவK���றா�: Bைற�ப=ேடா��0 9>தைல அK���றா�. ப/ல9

ஆ;டவ� பா�ைவய&ேறா)� க;கைள� ,ற���றா�: தாD�த�ப=ேடாைர உய�����றா�: 

N,மா�கKட� அ�: ெகா;>�ளா�. ஆ;டவ� அய/ நா=Eனைர� பா�கா���றா�: ப/ல9

அனாைத� C�ைளகைள*� ைக�ெப;கைள*� ஆத)���றா�: ஆனா/, ெபா/லா)� 

வ<3ைறகைள� க9D�� 9>��றா�. \ேயாேன! உ� கட$�, எ�ெற�@�, எ/லா� 

தைல3ைறகH�0� ஆ=B ெச6வா�. ப/ல9
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இர;டா� வாசக�

வRவ&றைவ என உலக� க��பவ&ைற� கட$� ேத���ெகா;டா�.

,��-த� ப$/ெகா)�,ய��0 எ2,ய 3த/ ,�3க�,���� வாசக� 1:26-31

சேகாதர� சேகாத)கேள, N�க� அைழ�க�ப=ட Iைலைய எ;U� பா��க�. ம�த� கU�C�பE 

உ�கH� ஞா�க� எ�தைனேப�? வ�ேயா� எ�தைன ேப�? உய�0E ம�க� எ�தைன ேப�? ஆனா/ 

கட$� ஞா�கைள ெவ=க�ப>�த, மடைம என உலக� க��பவ&ைற� ேத��� ெகா;டா�. 

அFவாேற, வ�ேயாைர ெவ=க�ப>�த, வRவ&றைவ என உலக� க��பவ&ைற� 

ேத���ெகா;டா�. உலக� ஒ� ெபா�=டாக� க��பவ&ைற அ<�� 9ட அ� தாD�ததாக� 

க��பவ&ைற*� இகD�� த�Hபவ&ைற*� கட$� ேத��ெத>�தா�. எவ�� கட$� 3� 

ெப�ைமபாரா=டாதபE அவ� இ�பEZ ெச6தா�. அவரா/தா� N�க� �'X�$ட� 

இைண�க�ப=E���^�க�. �'X�ேவ கட$Kட[��� நம�0 வ�� ஞான�. அவேர ந�ைம 

ஏ&:ைடயவரா��� -யவரா�� _=��றா�. எனேவ மைற��/ எ2,*�ளவா@, ெப�ைம 

பாரா=ட 9��:�றவ� ஆ;டவைர� 0'�ேத ெப�ைம பாரா=ட=>�.

- இ� ஆ;டவ� வழ�0� அ��வா�0

- இைறவா உம�0 ந�'
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ந&ெச6,�0 3� வாD�ெதா�

அ/ேல`யா, அ/ேல`யா! ம�D�� ேப�வைக ெகா�H�க�! ஏென�/ 9;aல�/ 

உ�கH�0� �ைட�0� ைக�மா@ [0,யா0�. அ/ேல`யா

ந&ெச6, வாசக�

ம�ேத* எ2,ய ந&ெச6,7���� வாசக� 5:1-12

இேய8 ம�க� W=ட�ைத� க;> மைல_� ஏ' அமர, அவ�ைடய \ட� அவர�ேக வ�தன�. அவ� 

,�வா6 மல��� க&C�தைவ: ஏைழய)� உ�ள�ேதா� ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ 9;ணர8 

அவ�கH�0 உ)ய�. �ய�@ேவா� ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ அவ�க� ஆ@த/ ெப@வ�. 

க�$ைடேயா� ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ அவ�க� நா=ைட உ)ைமZ ெசா�தா��� ெகா�வ�. 

N,Iைலநா=>� ேவ=ைக ெகா;ேடா� ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ அவ�க� Iைற$ெப@வ�. 

இர�க3ைடேயா� ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ அவ�க� இர�க� ெப@வ�. -6ைமயான உ�ள�ேதா� 

ேப@ெப&ேறா�: ஏென�/ அவ�க� கட$ைள� கா;ப�. அைம, ஏ&ப>��ேவா� ேப@ெப&ேறா�: 

ஏென�/ அவ�க� கட$K� ம�க� என அைழ�க�ப>வ�. N,7� ெபா�=>� 

��:@�த�ப>ேவா� ேப@ ெப&ேறா�: ஏென�/ 9;ணர8 அவ�கH�0)ய�. எ� ெபா�=> 

ம�க� உ�கைள இகD��, ��:@�,, உ�கைள� ப&' இ/லாதைவ ெபா/லாதைவ ெய/லா� 

ெசா/R�ேபா� N�க� ேப@ெப&றவ�கேள! ம�D�� ேப�வைக ெகா�H�க�! ஏென�/ 

9;aல�/ உ�கH�0� �ைட�0� ைக�மா@ [0,யா0�. இFவாேற உ�கH�0 3����த 

இைறவா��ன�கைள*� அவ�க� ��:@�,னா�க�.

- இ� �'X� வழ�0� ந&ெச6,.

- �'X�ேவ உம�0 :கD.
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� வா!க" ம�றா%�க":

9;aல�/ b&'��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க;கைள உய��,*�ேள�.

ப,/ : ஆ;டவேர எ�க� ம�றா=ைட� ேக=ட�H�.

பUயா&ற அைழ�பவேர இைறவா,

,�Zசைபைய வ<நட��� ,��த�ைத, ஆய�க�, 0��க�, �றவற�தா� அைனவ��, த�க� 

அைழ�த�� ேம�ைமைய உண��தவ�களா6, உ�ைம அ'யாத ம�கH�0� ந&ெச6, பUயா&ற 

�ைண :)*மா@ உ�ைம ம�றா>�ேறா�.

க=>கைள� தக��பவேர இைறவா,

பாவ�, cைம, ேநா6 ஆ�யவ&'� க=>கK/ B��� த9�0� ம�கH�0 உம� அ�� நல�களா/ 

:�வாD$ த��, உம� _=C� ம�DZBைய� த�க� வாD9/ அOப9�0� வர� த�மா@ உ�ைம 

ம�றா>�ேறா�.

எ�ெற�@� ேபர�ைப Iைலயாக� ெகா;>�ள த�ைதேய!

:,ய ஆ;E/ நா�க� ெச6*� ெதா<ைல ஆ\�வ,*�. எ�க� 0>�ப�,/ சமாதான� Iலவ$�, 

எ�க� ெசய/க� உம�0 உக�தைவகளா6 மாற$�, எ�க� அ��/ வா2� ம�கK� ேதைவக� 

Iைறேவற$�, ேதைவயான அ�ைள� ெபா<ய இைறவா உ�ைம ம�றா>�ேறா�.

அ�ைப ப���த அK�க எ�ைம� ேதEவ�த எ� அ�: இைறவா!

N� எம�0� ெகா>���ள ம�க� ெச/வ�கH�காக உம�0 ந�' W@��ேறா�. இவ�க� உ�ைமேய 

ேதE ேநB�ப,R�, உம� வா��ைத�0 ஆ�வ��ட� ெச9ம>�� வா2வ,R� த�க� கவன�ைதZ 

ெசR�த$�: எம� C�ைளக� இைற*ற9R�, ஒ2�க�,R�, ஞான�,R�, க/97R� Bற�� 

9ள�� உம�0க�த C�ைளகளாக வாழ$�, ெசய&பட$� அவ�கைள ஆ\�வ,�� 

வ<�ப>�,ய�ள ேவ;>ெம�@ இைறவா உ�ைம ம�றா>��ேறா�.

5



ம�தனாக அவத)�த மாபர�� த�ைதேய!

ந�C�ைக7� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா&@�ேறா�. உம� பU*�, வாD$� ந�C�ைக 

அ&ேறா��0 ந�C�ைகைய. இ�K/ வாD�ேதா��0 ஒKைய� ெகா;>வ�ததேபால, என� 

வாD$�, பU*� அைமய எ�ைன வ�ைம�ப>�,ய�ள உ�ைம ம�றா>�ேறா�.

எ/லா ம�கH�0� ெப�� ம�DZBd=>� ந&ெச6,ைய வழ�0� த�ைதேய!

ப/ேவ@ காரண�களா/ இ�ைறய இ�,��ப�7/ ப�0ெகா�ள 3Eயா,��ேபா�, 

ேநா*&'��ேபா�, ேவதைனகH�0� வாDேவா�, Bைற7���ேபா�, பணய� ைக,களா7��ேபா� 

அைனவ�� N� ெகா>�0� ம�DZBைய� ெப&@ ம�ழ அ�� W��த�ள ேவ;>ெம�@ இைறவா 

உ�ைம ம�றா>��ேறா�.

இைறவா!

_;>� உலைக வா=Eவைத�0� இ�த ெதா&@ ேநா7���� உலகம�கைள கா�பா&@�. இழ�த 

வாDைவ _;>� ெப&@ வளைமேயா> :��ெபா<ேவா>� உம� சா=Bகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா<*மா@ உ7��த இேய89� வ<யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா>��ேறா�.

,��கா=B IகD9� வ<யாக உ� அ�ைப எ/லா ம�கள�0� ெவK�ப>�,ய இைறவா!

eD�,ைச அரச�கைள� ேபா�@, நா�க� எKய மன�ேதா>�, ,ற�த உ�ள�ேதா>� வாழ$�: 

எFவள$ எ,��:�க�, தைடக� எ� வாD9/ வ�தாR�, ெதாட��� உ�ைம�ேதE, எ� வாD9/ 

உ�ைமZ ெசா�தமா��� ெகா�ள அ�ைள� தரேவ;>ெம�@�, :,ய ஆ;E/ நா�க� ெச6*� 

ெதா<ைல ஆ\�வ,*�. எ�க� 0>�ப�,/ சமாதான� Iலவ$�, எ�க� ெசய/க� உம�0 

உக�தைவகளா6 மாற$�, எ�க� அ��/ வா2� ம�கK� ேதைவக� Iைறேவற$�, ேதைவயான 

அ�ைள� ெபா<ய இைறவா உ�ைம ம�றா>�ேறா�.
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இ�ைறய !(தைன

''N,Iைலநா=>� ேவ=ைக ெகா;ேடா� ேப@ெப&ேறா�; ஏென�/ அவ�க� நா=ைட உ)ைமZ 

ெசா�தா��� ெகா�வ�'' (ம�ேத* 5:6)

''தாக3&ேறா��0� கட$� IைறவK�தா�; பB*&ேறாைர ந�ைமகளா/ Iர�Cனா�'' என� 

,��பாட/க� �/ W@�ற� (கா;க: ,பா 107:5,9). பB*� தாக3� ம�த��0 இய/பான 

அOபவ�. உண$� N�� பBதாக� ேபா�க உத$��றன. N,ைய Iைலநா=ட ேவ;>� எ�O� 

''ேவ=ைக''*� அE�பைட7/ பB, தாக� ேபா�ற ஆவ/தா�. அ�த ேவ=ைகைய நா� Iைற$ெச6ய 

ேவ;>� எ�றா/ எ�தைகய N,ைய Iைலநா=>வ� எ�O� ேக�9 எ2�ற�. பைழய ஏ&பா=E/ 

''N,'' எ�ப� கட$� த� ம�கேளா> ெச6�ெகா;ட உட�பE�ைகைய 32மன�ேதா> 

கைட�CE�பைத� 0'�த�. ம�ேத* ''N,'' எ�O� ெசா/ைல ஏ2 3ைற பய�ப>���றா�. 

இேய89� மைல� ெபா<9/ ம=>� இZெசா/ ஐ��3ைற வ��ற� (ம� 5:6,10,20; 6:1,33). த[D 

ெமா< ெபய��C/ ''N,'', ''ெந''', ''அறZெசய/'', ''ஏ&:ைடயைவ'', ''N,ெந''' (கா;க: ம� 3:15; 21:32) 

எ�O� பல ெசா/க� ஒேர க��ைத வ�*@��� வைக7/ உ�ளன. எனேவ, நா� 

''N,Iைலநா=>வ,/ ேவ=ைக'' ெகா;E��க ேவ;>� என இேய8 க&C�பைத� :)��ெகா�ள 

ேவ;>� எ�றா/ 99�ய� பா�ைவ7/ N, எைத� 0'��ற� எ�பைத அ'வ� ேதைவ.

இF$ல�/ ம�த� எFவா@ வாழ ேவ;>� என� கட$� 9��:�றாேரா அFவா@ நா� 

வாD�தா/ நா� N,ைய� கைட�CE��ேறா� எ�ப� ெபா��. இ� உற$கK� அE�பைட7/ 

எ2��ற ஓ� ஒ2�03ைற எனலா�. கட$� ந�ேமா> உறவா>��றா�. அ�த உற9� பயைன நா� 

அOப9���ற அேத ேவைள7/ கட$ேளா> நா3� ந/Rற$ ெகா�வ� ''N,'' ஆ0�. கட$� 

எ/லா ம�தைர*� அ�:ெச6� அவ�கH�0� த� வாD9/ ப�கK���றா�. அைதேய ந� 

வாD�ைக ெந'யாக நா� ெகா�H�ேபா� ''N,'' ந� வாD9/ �ல�0�. இ@,யாக, கட$� தா� 

பைட�த உலைக அ�ேபா> பராம)���றா�. நா3� பைட�:லைக� ெபா@�ேபா> ஆ;> 

நட���ேபா� ''N,'' அ�ேக �ல�0�. இ�தைகய வாD�ைக ெந'ைய இேய8 நம�0� க&@� 

த��றா�. அ�ெந'�பE நா� நட�0�ேபா� எ�நாH� NE���ற வாDைவ, 9;ணக நா=ைட நா� 

அைடேவா� எ�ப� இேய8 நம�0� த���ற வா�0@, (கா;க: ம� 5:6).

ம�றா%�:

இைறவா, எ�க� வாD9/ ந/Rற$க� நாH� வள��,ட அ��தா��.

7


