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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 58:7-10,

���பாட� 112: 4-5. 6-7. 8- 9,

����த� ப!�ெகா#��ய��$ எ%�ய &தலா� ��&க������ வாசக� :2:1-5,

()த ம�ேத, எ%�ய ந.ெச/�0���� வாசக�:5:13-16)

	��ப� �
�ைர

ெபா��கால��� ஐ�தா� ஞா03� ���ப�� ெகா4டாட��� ப�ேக.க வ���ள இைறம�கேள! 

உ�கைள அ�(ட� ம�9!ட� வரேவ.�ேறா�. இ�ைறய வாசக�க� ந�ைம< 

=ைவ,�ளவ�களாக!�, அைனவ��$� ஒ@யாக!� இ��க அைழ���ற�.

இ�3 ��மக� இேய= ந� ��&%��னா� நா� ெப.ற உய� Bைலைய நம�$< =CD� காCD 

அத�வEயாக Fற�(G�க ஒ� ெசய�பாCD.$ ந�ைம அைழ��றா�. ஆ4டவ� ந�ைம உ�( 

எ��றா�. ‘J�க� உல�.$ உ�(’ எ�ற ெசா��� மைற���ள ெபா�� Gக உய#ய�. உ�( 

உணM.$ =ைவ ெகாN�ப� அ��ட� ெபா�Cக� J4ட நாCக� ெகCN�ேபாகாம� பா�கா�க 

உத!�ற�. ‘உ�O�லா� ப4ட� $�ைப0ேல’ எ�ற பழெமாEைய BைனM. ெகா�P�க�. 

உண!�ப4ட�கP�$ உ�( Gகேவ இ�Qயைமயாத� எ�பத.காக யா�� உ�ைப அ�@ வா0� 

ேபாNவ��ைல. ெத#யாம� வா0�Cடா�Rட ‘�’ என� ��OMN�ேறா�. த)யாக உ4ண ஆகாத 

ெபா�� அ�. அேத ேவைள0� ேபா�ய உ�O�லாத உண! =ைவ�ப��ைல. இ�Bைல0.தா� 

நாG��க இேய= ந�ைம அைழ��றா�. எ�த< Sழ�T� நா� ந�ைம &�)ைல�பN�தா� Oற� 

ந�மா� Fற�பைடய நா� பய�படேவ4N� என இேய= $Q�ON�றா�. ‘நா�க� பயன.ற 

பUயாள�க� ெச/யேவ4Dயைத�தா� ெச/ேதா�’. என பாராCN�ெப3� Bைல0���$�ேபா� 

Rறேவ4N� என இேய= ெசா���ெகாN�தைத இ�த இட��� BைனM. ெகா�ேவா�. 

ந.ெசய�களா� கட!Pட� இைண��Nேவா�. இவ#� ஞான�ைத,�, வ�லைமைய,� ெப.Qட 

இ����ப�0� உ�பா/, ஒ@யா/ கல��Nேவா� வாV�.
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&த� வாசக�

வQேயா#� ேதைவைய Bைற! ெச/வாயானா�, இ�� நNேவ உ� ஒ@ உ��$�

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 58:7-10

ஆ4டவ� R3வ�: பF�ேதா��$ உ�க� உணைவ� ப���� ெகாN�ப�� த�க இடG�லா 

வQேயாைர உ�க� இ�ல��.$ அைழ�� வ�வ��, உைடய.ேறாைர� காW�ேபா� அவ�கP�$ 

உN�க� ெகாN�ப�� உ�க� இன�தா��$ உ�கைள மைற��� ெகா�ளா���ப�� அ�ேறா நா� 

M��(� ேநா�(! அ�ெபா%� உ� ஒ@ MDய� ேபா� எ%�: MைரM� உன�$ நலமான வா9! 

�@��$�: உ� ேந�ைம உன�$ &� ெச�T�: ஆ4டவ#� மாCF உன�$� O�ெச�3 கா�$�. 

அ�ேபா� J ஆ4டவைர ம�றாNவா/: அவ� உன�$� ப�ல@�பா�: J R�$ர� இNவா/: அவ� 

"இேதா! நா� " என ம3ெமாE த�வா�. உ�)ைடேய இ��$� Yக�ைத அக.QMCN, 

=CD�காCD� $.றZசாCNவைத,� ெபா�லாதன ேப=வைத,� B3��MCN, 

பF����ேபா��காக உ�ைனேய ைகய@��, வQேயா#� ேதைவைய Bைற! ெச/வாயானா�, 

இ�� நNேவ உ� ஒ@ உ��$�: இ�4ட உ� Bைல ந4பக� ேபா� ஆ$�.

- இ� ஆ4டவ� வழ�$� அ��வா�$.

- இைறவா உம�$ ந�Q

ப�Tைர� பாட�

ஆ4டவ��$ அZ=ேவா� இ�@� ஒ@ெயன G@�வ�.

���பாட� 112: 4-5. 6-7. 8- 9

4 இ�@� ஒ@ெயன அவ�க� ேந�ைம,�ளவ#ைடேய G@�வ�; அ�P� இர�க&� J�,� 

உ�ேளாரா/ இ��ப�. 5 மனGர��� கட� ெகாN�$� ம)த� ந�ைம அைடவ�; அவ�க� த� 

அTவ�க@� J�,ட� ெசய�பNவ�. ப�லM

6 எ�நாP� அவ�க� அைச!றா�; ேந�ைம,�ேளா� ம�க� மன��� எ�3� வா9வ�. 7 \ைமயான 

ெச/� எ�!� அவ�கைள அ<=3�தா�; ஆ4டவ#� ந�O�ைக ெகா�வதா� அவ�க� இதய� 

உ3�யா/ இ��$�. ப�லM

8 அவ�க� ெநZச� Bைலயா/ இ��$�; அவ�கைள அ<ச� ேம.ெகா�ளா�; 9 அவ�க� வா# 

வழ��ன�; ஏைழகP�$ ஈ�தன�; அவ�கள� J� எ�ெற�3� Bைல����$�; அவ�கள� வ�ைம 

மாCF,ட� ேமேலா�$�. ப�லM
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இர4டா� வாசக�

உ�க� ந�O�ைக�$ அD�பைட ம)த ஞான� அ�ல, கட!@� வ�லைமேய.

����த� ப!�ெகா#��ய��$ எ%�ய &தலா� ��&க������ வாசக� :2:1-5

சேகாதர சேகாத#கேள, கட!ைள� ப.Qய மைறெபா�ைள அQM�க நா� உ�க@ட� வ�தேபா� 

G$�த ெசா�வ�ைம,டேனா ஞான��டேனா வரM�ைல. நா� உ�க@ைடேய இ��தேபா� 

ெமFயாவா�ய இேய=ைவ�தMர, அ�!� FTைவ0� அைறய�பCட அவைர� தMர, ேவ3 

எைத,� அQயேவ4N� எ�3 Bைன�கM�ைல. நா� உ�க� நNM�, வTவ.றவனா/, G$�த 

அ<ச�ேதாN� நN�க�ேதாN� இ��ேத�. நா� பைறசா.Qய ெச/� ஞான��� கவ�<Fயான 

ெசா.க@� அைமயM�ைல. ஆனா� அ� �யஆM0� வ�லைமைய எN���காCNவதாக 

அைம�த�. உ�க� ந�O�ைக�$ அD�பைட ம)த ஞான� அ�ல, கட!@� வ�லைமேய.

- இ� ஆ4டவ� வழ�$� அ��வா�$

- இைறவா உம�$ ந�Q
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ந.ெச/��$ &� வா9�ெதா�

அ�ேல_யா, அ�ேல_யா! உல�� ஒ@ நாேன; எ�ைன� O�ெதாட�பவ� இ�@� நட�கமாCடா�; 

வா9!�$ வE காCN� ஒ@ைய� ெகா4D��பா� அ�ேல_யா

ந.ெச/� வாசக�

()த ம�ேத, எ%�ய ந.ெச/�0���� வாசக�:5:13-16

அ�கால��� இேய= த� `டைர ேநா�� RQய�: "J�க� ம4Wல�.$ உ�பா/ இ���a�க�. உ�( 

உவ��ப.3� ேபானா� எைத� ெகா4N அைத உவ��(�ளதா�க &D,�? அ� ெவ@0� 

ெகாCட�பCN ம)தரா� G�பN�: ேவ3 ஒ�3�$� உதவா�. J�க� உல�.$ ஒ@யா/ 

இ���a�க�. மைலேம� இ��$� நக� மைறவா0��க &Dயா�. எவ�� Mள�ைக ஏ.Q 

மர�காT�$� ைவ�ப��ைல: மாறாக Mள�$� த4D� cேத ைவ�ப�. அ�ெபா%�தா� அ� 

dCDT�ள அைனவ��$� ஒ@ த��. இeவாேற உ�க� ஒ@ ம)த�&� ஒ@�க! அ�ெபா%� 

அவ�க� உ�க� ந.ெசய�கைள� க4N உ�க� M4ணக� த�ைதைய� ேபா.Q� (க9வா�க�."

- இ� �Qf� வழ�$� ந.ெச/�.

- �Qf�ேவ உம�$ (க9.

4



 !வா"க# ம
றா&�க#:

M4Wல�� d.Q��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க4கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ4டவேர எ�க� ம�றாCைட� ேகCட�P�.

பUயா.ற அைழ�பவேர இைறவா,

உ� ��<சைபைய� தயவா/ க4ேணா��, எ� ���த�ைத Oரா�Ff, ஆய�க�, $��க�, �றMய� 

ம.3�, எ�ைம,� உல�� cC(�$� ெத@வான அைடயாளமாக உல�� உ�பாக!�, ஒ@யாக!� 

எம� ந.ெசய�களா� ம.றவ�கP�$ உ� சாCFகளாக அைம�த�ள உ� ஞான�ைத,� 

வ�லைமைய,� தர ேவ4Nெம�3 இைறவா உ�ைம ேவ4N�ேறா�.

கCNகைள� தக��பவேர இைறவா,

எ� ப�ைக< சா��த அைன�� ம�கைள,� ஆ4N� பராம#��, ந.=க&�, வள&� ெபாE�� 

அைனவ#� $N�ப�கP� உம� ேபர�ைப Bைறவா/ ெப.3 உ� அ�ைனைய� ேபால உ� 

`ட�களா/ வா9��ட!�, ��&%���ேபா� நா�க� ெப.3� ெகா4ட உ�ைப,�, ஒ@ைய,� 

நா�க� வா%� இட�க@� ம.றவ�கP�$ வழ��ட� ேதைவயான வர�கைள� தர ேவ4Nெம�3 

இைறவா உ�ைம ேவ4N�ேறா�.

எ�ெற�3� ேபர�ைப Bைலயாக� ெகா4N�ள த�ைதேய!

(�ய ஆ4D� நா�க� ெச/,� ெதாEைல ஆ`�வ�,�. எ�க� $N�ப��� சமாதான� Bலவ!�, 

எ�க� ெசய�க� உம�$ உக�தைவகளா/ மாற!�, எ�க� அ��� வா%� ம�க@� ேதைவக� 

Bைறேவற!�, ேதைவயான அ�ைள� ெபாEய இைறவா உ�ைம ம�றாN�ேறா�.

அ�ைப ப���த அ@�க எ�ைம� ேதDவ�த எ� அ�( இைறவா!

J� எம�$� ெகாN���ள ம�க� ெச�வ�கP�காக உம�$ ந�Q R3��ேறா�. இவ�க� உ�ைமேய 

ேதD ேநF�ப�T�, உம� வா��ைத�$ ஆ�வ��ட� ெசMமN�� வா%வ�T� த�க� கவன�ைத< 

ெசT�த!�: எம� O�ைளக� இைற,றMT�, ஒ%�க��T�, ஞான��T�, க�M0T� Fற�� 

Mள�� உம�$க�த O�ைளகளாக வாழ!�, ெசய.பட!� அவ�கைள ஆ`�வ��� 

வE�பN��ய�ள ேவ4Nெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றாN��ேறா�.
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ம)தனாக அவத#�த மாபர)� த�ைதேய!

ந�O�ைக0� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா.3�ேறா�. உம� பU,�, வா9!� ந�O�ைக 

அ.ேறா��$ ந�O�ைகைய. இ�@� வா9�ேதா��$ ஒ@ைய� ெகா4Nவ�ததேபால, என� 

வா9!�, பU,� அைமய எ�ைன வ�ைம�பN��ய�ள உ�ைம ம�றாN�ேறா�.

எ�லா ம�கP�$� ெப�� ம�9<FgCN� ந.ெச/�ைய வழ�$� த�ைதேய!

ப�ேவ3 காரண�களா� இ�ைறய இ����ப�0� ப�$ெகா�ள &Dயா���ேபா�, 

ேநா,.Q��ேபா�, ேவதைனகP�$� வா9ேவா�, Fைற0���ேபா�, பணய� ைக�களா0��ேபா� 

அைனவ�� J� ெகாN�$� ம�9<Fைய� ெப.3 ம�ழ அ�� R��த�ள ேவ4Nெம�3 இைறவா 

உ�ைம ம�றாN��ேறா�.

இைறவா!

c4N� உலைக வாCDவைத�$� இ�த ெதா.3 ேநா0���� உலகம�கைள கா�பா.3�. இழ�த 

வா9ைவ c4N� ெப.3 வளைமேயாN (��ெபாEேவாN� உம� சாCFகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாE,மா3 உ0��த இேய=M� வEயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றாN��ேறா�.

���காCF Bக9M� வEயாக உ� அ�ைப எ�லா ம�கள�$� ெவ@�பN��ய இைறவா!

h9��ைச அரச�கைள� ேபா�3, நா�க� எ@ய மன�ேதாN�, �ற�த உ�ள�ேதாN� வாழ!�: 

எeவள! எ���(�க�, தைடக� எ� வா9M� வ�தாT�, ெதாட��� உ�ைம�ேதD, எ� வா9M� 

உ�ைம< ெசா�தமா��� ெகா�ள அ�ைள� தரேவ4Nெம�3�, (�ய ஆ4D� நா�க� ெச/,� 

ெதாEைல ஆ`�வ�,�. எ�க� $N�ப��� சமாதான� Bலவ!�, எ�க� ெசய�க� உம�$ 

உக�தைவகளா/ மாற!�, எ�க� அ��� வா%� ம�க@� ேதைவக� Bைறேவற!�, ேதைவயான 

அ�ைள� ெபாEய இைறவா உ�ைம ம�றாN�ேறா�.
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இ
ைறய "தைன

''இேய=, 'J�க� ம4Wல�.$ உ�பாக இ���a�க�... J�க� உல�.$ ஒ@யா/ இ���a�க�' 

எ�றா�'' (ம�ேத, 5:13-14)

''மைல� ெபாE!'' எ�k� ப$� ம�ேத, ந.ெச/�0� வ���ற இேய= ஆ.Qய ஐ�� ெப#ய 

ேபாதைன� ப$�க@� &தலாவதா$� (அ�. 5-7). எZFய நா�$� &ைறேய ������ ெபாE! 

(அ�. 10), உவைம� ெபாE! (அ�. 13), ��<சைப� ெபாE! (அ�. 18), Bைற!கால� ெபாE! (அ�. 

24-25) என அைழ�க�பN��றன. இேய= கட!ளாCF ப.Q வழ��ய ேபாதைனகைள ம�ேத, 

இeவா3 ெதா$�� வழ��,�ளா�. மைல� ெபாEM�ேபா� இேய= த� `டைர ேநா��, ''J�க� 

ம4Wல�.$ உ�(...J�க� உல�.$ ஒ@'' (ம� 5:13-14) எ�3 R3�றா�. ''உ�O�லா� ப4ட� 

$�ைப0ேல'' எ�k� பழெமாE�$ ஏ.ப, உ�( உண!�$< =ைவ ேச���ற�. ெபா��க� 

ெகCNMடாம� பா�கா�க!�, �/ைமயா/ இ��க!� உ�( பய�பN�ற� (கா4க: ேயா( 6:6; 

Fஞா 39:26; 2 அர 2:19-22). இfரேய� ம�க� நNேவ உட�பD�ைக ெச/ய�பCடேபா� உ�( 

பய�பCட� (எ4 18:19; 2 $Q 13:5). வEபாCD�ேபா�� உ�( இட�ெப.ற� (Mப 30:35; ேலM 

2:13; எேச 43:24; எf 4:14; �ப 1:4). Bல� ெசE�பாக இ��க உ�( அ�� உ�( இ��க ேவ4N�. 

இேய= உ�( எ�k� உ�வக�ைத எ�ெபா�@� பய�பN��னா�? `ட�க� உ�ைப� ேபால இ�த 

உல�.$< =ைவ RCட ேவ4N�. இeவா3 ம�க� கட!@� அ�ைப< =ைவ�க &D,�. `ட�க� 

இe!லைக� �/ைம�பN��, அ� ெகCN� ேபாகாம� பா�கா�க ேவ4N�. உ�( த� கார�ைத 

இழ��Mட� Rடா�. அ�ேபால `ட�கP� ��ப�கP�$ நNேவ த�க� உள உ3�ைய 

இழ��Mடலாகா� (ம� 5:11-12).

`ட�க� ''உல$�$ ஒ@'' என இேய= R3�றா� (ம� 5:14). உேராைம� ேபரர= த� ஆ��க�ைத 

M#!பN��ய கால��� உேராைம நகர� ''உல�� ஒ@'' எ�3 ேபா.ற�பCட�. ஆனா� இேய= த� 

`ட�க� ஏைழய#� உ�ள�தவரா/, இர�க� ப4( Bைற�தவரா/, Oற��$ உத!��ற ேவைள0� 

உல$�$ ஒ@யாக Mள�$வா�க� எ�3 ேபா���றா�. இ�தைகய ஒ@ Oற�ைடய வா9ைவ 

ஒ@மயமானதாக மா.3�; Oறைர அட�� ஆP��ற ேபா�$ அ�ேக இரா�. இeவா3, இேய= த� 

`ட�க� ''உல$�$ உ�பாக!� ஒ@யாக!�'' இ��$�பD அைழ��றா�. உ�(� ஒ@,� Oற��$� 

பய�பN��றன. உணM� ேச��க�பN��ற உ�( உண!�$< =ைவgCN�, ஆனா� த�ைனேய 

கைர��MN�. அ�ேபால, Mள�$� த4D� ைவ�க�பCட Mள�$ dCD�����ற ெபா��க� 

ெத#,� Mத��� ஒ@பர�(�, ஆனா� த�ைன ெவ@<சGCN� காCடா�. இeவா3 `ட�கP� 

தா�க� (#��ற ந.ெசய�க� வEயாக� கட!P�$� ெப�ைம ேச��கேவ4Nேம ஒEய, 

த�ைமேய &�)3�த� Rடா�. இேய=M� ந�O�ைக ெகா4N வா9��ற `ட�க� இ�ைறய 

உலக� கட!@� அ�ைப< =ைவ�க உத!��ற ''உ�பாக'' மாற ேவ4N�; உலக ம�க� கட!ைள 

ேநா�� நட�� ெச�ல வEகாCN��ற ''ஒ@யாக'' Mள�க ேவ4N�.

ம�றாCN:

இைறவா, உ� ஒ@யா� நா�கP� ஒ@���ட அ��தா��.
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