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(இ�ைறய வாசக�க: 

சா�ேவ� �த� ������ வாசக�. 16:1,6-7,10-13,

ப"#ைர%பாட�: 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6,

"�,-த. ப/� எேப1ய�23 எ4"ய "��க,"���� வாசக� 5:8-14,

ேயாவா� எ4"ய ந7ெச9":���� வாசக� 9: 1-41)

"�%ப� ��=ைர

ஒ?23@யவ.கேள, உலD� ஒ?யா� ஆFடவ@� ெபயரா� இ�ைறய "�%ப�23 உ�கைள 

அ�Hட� வரேவ7Dேறா�. இ�I நா� தவ2கால,"� நா�கா� ஞா:ைற 1ற%K2D�ேறா�. 

அ"சய�க ெச9L� ஆFடவைர% ப7Mய அக%பா.ைவ ெபற இ�ைறய "�வNபாO நம23 

அைழ%H RO2Dற�. கட/ைள% ப7ML�, மSத.கைள% ப7ML� நம23 ஒ� H"ய பா.ைவைய, 

த�தவ. ந� ஆFடவ. இேயT DMU�. KறR:� இ��ேத பா.ைவய7ற ஒ�வைர அவ. 

3ண%பO,�� WகXைவ இ�ைறய ந7ெச9" எO,�ைர2Dற�. கFணா� ெச9ய%பO� பாவ�க 

3M,� எYச@2ைகயாக இ�23மாI இேயT நம23 பZ%K2Dறா.. [.%ப?23� ஆ7ற� ெகாFட த� 

\� ந�K2ைக ெகா]மாI� ஆFடவ. அைழ2Dறா.. பாவ இ�?� இ��� RலD, DMU�R� 

ஒ?:� ப�3ெப7I வா4� வர,�2காக, இ,"�%ப�:� உ�2கமாக ம�றாOேவா�.
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�த� வாசக�

இUரேய� \� அரசனாக தா_� "�%ெபாN/ ெச9ய%ப`டா�:

சா�ேவ� �த� ������ வாசக�. 16:1,6-7,10-13

அ�நாக?� ஆFடவ. சா�ேவைல ேநா2D, ‘‘உ�Sட�ள ெகா�ைப எFெணயா� Wர%K2 

ெகாFOேபா. ெப,லேகைமY சா.�த ஈசா:ட� உ�ைன அ=%HDேற�; ஏெனS� அவ� Hத�வ� 

ஒ�வைன அரசனாக, ேத.��ேள�” எ�றா.. ஈசா:� Hத�வ.க வ�தேபா�, அவ. எ�யாைவ% 

பா.,த/டேன, ‘‘ஆFடவரா� "�%ெபாN/ ெச9ய%ப`டவ� இவனாக,தா� இ�23�” எ�I 

எFfனா.. ஆனா� ஆFடவ. சா�ேவ�ட�, ‘‘அவ� ேதா7ற,ைதL� உயர,ைதL� பா.2காேத; 

ஏெனS� நா� அவைன% Hற2கf,�R`ேட�. மSத. பா.%ப�ேபா� நா� பா.%ப"�ைல; 

மSத. �க,ைத% பா.2D�றன.; ஆFடவேரா அக,ைத% பா.2D�றா.” எ�றா.. இgவாI ஈசா9 த� 

ஏ4 Hத�வைரY சா�ேவ� ��பாக2 கட�� ேபாகY ெச9தா.. ‘‘இவ.கைளL� ஆFடவ. 

ேத.��ெகாளR�ைல” எ�றா. சா�ேவ�. ெதாட.�� சா�ேவ� ஈசாைய% பா.,�, ‘‘உ� 

Kைளக இ,தைன% ேப.தானா?” எ�I ேக`க, ‘‘இ�ெனா� 1Iவ� இ�2Dறா�; அவ� 

ஆOகைள ேம9,�2ெகாFZ�2Dறா�” எ�I ப"ல?,தா. ஈசா9. அத73Y சா�ேவ� அவ@ட�, 

‘‘ஆ அ=%K அவைன அைழ,� வா; ஏெனS� அவ� வ��வைர நா� உணவ��த மா`ேட�” 

எ�றா.. ஈசா9 ஆ அ=%K அவைன அைழ,� வ�தா.. அவ� 1வ�த ேமSL� ஒ?�� கFக]� 

ெகாFO அழDய ேதா7ற�ட� இ��தா�. ஆFடவ. சா�ேவ�ட�, ‘‘ேத.�� ெகாள%ப`டவ� 

இவேன! எ4�� இவைன, "�%ெபாN/ ெச9!” எ�றா.. உடேன சா�ேவ� எFெண9 Wைற�த 

ெகா�ைப எO,� அவ� சேகாதர. ��Sைல:� அவைன, "�%ெபாN/ ெச9தா.. அ�I�த� 

ஆFடவ@� ஆR தா_"�ேம� Wைறவாக இ��த�.

- இ� ஆFடவ. வழ�3� அ�வா23.

- இைறவா உம23 ந�M
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ப"#ைர% பாட�

ஆFடவேர எ� ஆய.: என2ேக�� 3ைற:�ைல!

ப"#ைர%பாட�: 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6

1 ஆFடவேர எ� ஆய.; என2ேக�� 3ைற:�ைல. 2 பT�H� ெவ?\� எைன அவ. இைள%பாறY 

ெச9வா.; அைம"யான j.Wைலக]23 எைன அைழ,�Y ெச�வா.. 3a அவ. என23% H,�:. 

அ?%பா.; - ப�லR

3b த� ெபய.2ேக7ப எைன j"வN நட,"Oவா.; 4 ேம#�, சாR� இ�kX பள,தா2D� நா� 

நட2க ேந.�தா#�, j. எ�ேனாO இ�%பதா� எ,[�D73� அl1ேட�; உ� ேகா#� ெநO�கNL� 

எ�ைன, ேத7I�. - ப�லR

5 எ�=ைடய எ"@க?� கF ��ேன என2ெகா� R��"ைன ஏ7பாO ெச9D�m.; எ� தைல:� 

நIமண, ைதல� nTD�m.; என� பா,"ர� Wர�K வND�ற�. - ப�லR

6 உFைமயாகேவ, எ� வாXநா எ�லா� உ� அ� நல�� ேபர�H� எ�ைன% HைடkX�� 

வ��; நா=� ஆFடவ@� இ�ல,"� ெநOநா வாX�"�%ேப�. - ப�லR
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இரFடா� வாசக�

இற�தவேன, உ:.ெப7ெற4: DMU� உ�\� ஒ?.�ெத4வா..

"�,-த. ப/� எேப1ய�23 எ4"ய "��க,"���� வாசக� 5:8-14

சேகாதர சேகாத@கேள! ஒ� கால,"� இ�ளா9 இ��த j�க இ%ேபா� ஆFடவேராO இைண�� 

ஒ?யா9 இ�2Dm.க. ஆகேவ ஒ? ெப7ற ம2களாக வா4�க. ஏெனS�, ஒ?ேய எ�லா 

ந�ைமையL� j"ையL� உFைமையL� RைளR2Dற�. ஆFடவ�23 உக�த� எ� எ�பைத 

ஆரா9�� பா��க. பயன7ற இ�?� ெசய�கைளY ெச9Dறவ.கேளாO உ�க]23 உற/ 

ேவFடா�. அைவ 37றெமன எO,�2கா`O�க. அவ.க மைறR� ெச9பவ7ைறY ெசா�ல2oட 

ெவ`கமாக இ�2Dற�. அவ.க ெச9வைத எ�லா� 37றெமன ஒ?யான� எO,�2கா`O�ேபா� 

அவ7M� உFைமWைல ெவ?யாDற�. அgவாI ெத?வா2க%பOவெத�லா� ஒ?மயமாDற�. 

ஆதலா�, "-�3Dறவேன, RN,ெத4: இற�தவேன, உ:.ெப7ெற4: DMU� உ�\� 

ஒ?.�ெத4வா. " எ�I oற%ப`Oள�.

- இ� ஆFடவ. வழ�3� அ�வா23

- இைறவா உம23 ந�M
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ந7ெச9"23 �� வாX,ெதா�

“உலD� ஒ? நாேன; எ�ைன% K�ெதாட.பவ. வாX/23 வNகா`O� ஒ?ைய2 ெகாFZ�%பா.,” 

எ�Dறா. ஆFடவ.. அ�ேலrயா

ந7ெச9" வாசக�

ேயாவா� எ4"ய ந7ெச9":���� வாசக� 9: 1-41

அ2கால,"� இேயT ெச�I ெகாFZ�23�ேபா� KறR:ேலேய பா.ைவய7ற ஒ�வைர2 கFடா.. 

"ரK, இவ. பா.ைவய7றவரா9% Kற2க2 காரண� இவ. ெச9த பாவமா? இவ. ெப7ேறா. ெச9த 

பாவமா?'' எ�I இேயTR� tட.க அவ@ட� ேக` டா.க. அவ. மIெமாNயாக, "இவ. ெச9த 

பாவ�� அ�ல; இவ. ெப7ேறா. ெச9த பாவ�� அ�ல; கட/?� ெசய� இவ. வNயாக 

ெவ?%பO�ெபா�`ேட இ%பZ% Kற�தா.. பகலா9 இ�23�வைர எ�ைன அ=%Kயவ@� 

ெசயைல நா� ெச9ய ேவF Z:�2Dற�. இர/ வ�Dற�; அ%ேபா� யா�� ெசயலா7ற இயலா�. 

நா� உலD� இ�23�வைர நாேன உலD� ஒ?'' எ�றா.. இgவாI oMயK� அவ. தைர:� 

உuX��, உuXjரா� ேசI உFடா2D, அYேச7ைற% பா.ைவய7றவ�ைடய கFக ?� n1, "j. 

1ேலாவா� 3ள,�23% ேபா92 கFகைள2 க4/�'' எ�றா.. 1ேலாவா� எ�பத73 

'அ=%ப%ப`டவ.' எ�ப� ெபா�. அவ�� ேபா92 க4R, பா.ைவ ெப7I, "��K வ�தா.. 

அ2க� ப2க,தா��, அவ. KYைசெயO,�2 ெகாFZ��தைத ��H பா.,"��ேதா��, "இ�ேக 

அம.�� KYைசெயO,�2 ெகாFZ��தவ. இவ. அ� லவா?'' எ�I ேப12ெகாFடன.. 1ல., 

"அவேர'' எ�றன.; ேவI 1ல., "அவர�ல; அவ ைர%ேபா� இவ�� இ�2Dறா.'' எ�றன.. ஆனா� 

பா.ைவ ெப7றவ., "நா�தா� அவ�'' எ�றா.. அவ.க, "உம23 எ%பZ% பா.ைவ Dைட,த�?'' 

எ�I அவ@ட� ேக`டா.க. அவ. அவ.கைள% பா.,�, "இேயT என%பO� மSத. ேசI 

உFடா2D, எ� கFக?� n1, '1ேலாவா� 3ள,�23% ேபா92 கFகைள2 க4/�' எ�றா.. நா=� 

ேபா92 க4Rேன�; பா.ைவ Dைட,த�'' எ�றா.. "அவ. எ�ேக?'' எ�I அவ.க ேக`டா.க. 

பா.ைவ ெப7றவ.," என23, ெத@யா�'' எ�றா.. ��H பா.ைவய7றவரா9 இ��த அவைர அவ.க 

ப@ேசய@ட� o`Z வ�தா.க. இேயT ேசI உFடா2D அவ�23% பா.ைவ அ?,த நா ஓ. 

ஓ9/நா. எனேவ, "எ%பZ% பா.ைவ ெப7றா9?'' எ�=� அேத ேகRைய% ப@ேசய�� ேக`டன.. 

அத73 அவ., "இேயT எ� கFக?� ேசI n1னா.; K� நா� கFகைள2 க4Rேன�; இ%ேபா� 

எ�னா� பா.2க �ZDற�'' எ� றா.. ப@ேசய� 1ல.. "ஓ9/நா ச`ட,ைத2 கைட%KZ2காத இ�த 

ஆ கட/?ட u��� வ�"�2க �Zயா�'' எ�I ேப12ெகாFடன.. ஆனா� ேவI 1ல., "பாRயான 

ஒ� மSதரா� இ,தைகய அ�� அைடயாள�கைளY ெச9ய இய#மா?'' என2 ேக`ட ன.. இgவாI 

அவ.க?ைடேய Kள/ ஏ7ப`ட�. அவ.க பா.ைவய7M��தவ@ட�", உன23% பா.ைவ அ?,த 

அ�த ஆைள2 3M,� j எ�ன ெசா�Dறா9?'' எ�I \FO� ேக`டன.. "அவ. ஓ. இைறவா2Dன.'' 

எ�றா. பா.ைவ ெப7றவ.. அவ. பா.ைவய7M ��� இ%ேபா� பா.ைவ ெப7Iளா. எ�பைத 

அவ�ைடய ெப7ேறாைர2 o%K`O2 ேக`3�வைர wத.க ந�பR�ைல. "KறR:ேலேய 

பா.ைவய7M��தா� என j� க oI� உ�க மக� இவ�தானா? இ%ேபா� இவ=23 எ%பZ2 

கF ெத@Dற�?'' எ�I ேக`டா.க. அவ�ைடய ெப7ேறா. மIெமாNயாக, "இவ� எ�க]ைடய 
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மக� தா�. இவ� KறR:ேலேய பா.ைவய7றவ�தா�. ஆனா� இ%ேபா� எ%பZ அவ=2 32 கF 

ெத@Dற� எ�பேதா யா. அவ=23% பா.ைவ அ?,தா. எ�பேதா எ�க ]23, ெத@யா�. 

அவSடேம ேக]�க. அவ� வய� வ�தவ�தாேன! நட�தைத அவேன ெசா�ல`O�'' எ�றன.. 

wத.க]23 அl1யதா�தா� அவ�ைடய ெப7ேறா. இ%பZ2 oMன.. ஏெனS� இேயTைவ 

ெம1யாவாக ஏ7I2ெகா]� எவைரL� ெதா4ைக2 oட,"���� Rல2DRட ேவFO� எ�I 

wத.க ஏ7ெகனேவ த�க ?ைடேய உட�பாO ெச9"��தா.க. அதனா� அவ�ைடய ெப7ேறா., 

"அவ� வய� வ�தவ�தாேன! அவSடேம ேக`O2ெகா]�க'' எ�றன.. பா.ைவய7M��தவைர 

wத.க இரFடா� �ைறயாக2 o%K`O அவ@ட�, "உFைமையY ெசா�� கட /ைள 

மா`1%பO,�. இ�மSத� ஒ� பாR எ�ப� எ�க]23, ெத@L�'' எ�றன.. பா.ைவ ெப7றவ. 

மIெமாNயாக, "அவ. பாRயா இ�ைலயா எ�ப� என23, ெத@ யா�. ஒ�I ம`O� என23, 

ெத@L�: நா� பா.ைவய7றவனா9 இ��ேத�; இ%ேபா� பா.ைவ ெப7Iேள�'' எ�றா.. அவ.க 

அவ@ட�, "அவ� உன23 எ�ன ெச9தா�? எ%பZ% பா.ைவ அ?,தா�?'' எ�I ேக`டா.க. அவ. 

மIெமாNயாக, "ஏ7ெகனேவ நா� உ�க?ட� ெசா�ேன�. அ%ேபா� j�க ேக`கR�ைல. 

இ%ேபா� \FO� ஏ� ேக`க R��HDm.க? ஒ�ேவைள j�க]� அவ�ைடய tட.க ஆக 

R��HDm. கேளா?'' எ�I ேக`டா.. அவ.க அவைர% பN,�, "j அ�த ஆ]ைடய tடனாக இ�. 

நா�க ேமாேச:� tட.க. ேமாேசேயாO கட/ ேப1னா. எ�ப� எ�க]23, ெத@L�; இவ� 

எ�D��� வ�தா� எ�பேத ெத@யா�'' எ�றா.க. அத73 அவ., "இ� Rய%பா9 இ�ைலயா? 

என23% பா.ைவ அ?,"�2Dறா.; அ%பZ:���� அவ. எ�D��� வ�தவ. என, ெத@யா� 

எ�Dm.கேள! பாRக]232 கட/ ெசRசா9%ப "�ைல; இைற%ப7I உைடயவரா92 கட/?� 

"�/ள%பZ நட%பவ�2ேக அவ. ெசRசா92Dறா. எ�ப� நம23, ெத@L�. KறR:ேலேய 

பா.ைவய7M��த ஒ�வ. பா.ைவ ெப7றதாக வரலாேற இ�ைலேய! இவ. கட/?டu��� வராதவ. 

எ�றா� இவரா� எ�/ேம ெச9"�2க இயலா�'' எ�றா.. அவ.க அவைர% பா.,�, "Kற%K 

���ேத பாவ,"� xXD2 Dட23� jயா எ�க]232 க7I,த�Dறா9?'' எ�I ெசா�� அவைர 

ெவ?ேய த?ன.. wத.க அவைர ெவ?ேய த?R`டைத%ப7M இேயT ேகR%ப`டா.; K� 

அவைர2 கFடேபா�, "மாSடமகSட� j. ந�K2ைக ெகாDmரா?" எ�I ேக`டா.. அவ. 

மIெமாNயாக, "ஐயா, அவ. யா.? ெசா�#�. அ% ேபா� நா=� அவ@ட� ந�K2ைக ெகாேவ�" 

எ�றா.. இேயT அவ@ட�, "j. அவைர% பா.,"�2Dm.! உ�ேமாO ேப12ெகாFZ�%பவேர அவ.'' 

எ�றா.. அவ., "ஆFடவேர, ந�K2ைக ெகாDேற�'' எ�I oM அவைர வண�Dனா.. அ%ேபா� 

இேயT, "[.%H அ?2கேவ நா� இg/லD73 வ�ேத�; பா.ைவய7ேறா. பா.ைவ ெபற/� பா.ைவ 

Lைடேயா. பா.ைவய7ேறா. ஆக/ேம வ�ேத�" எ�றா.. அவேராO இ��த ப@ேசய. இைத2 

ேக`டேபா�, "நா�க]மா பா.ைவய7ேறா.?" எ�I ேக`டன.. இேயT அவ.க ?ட�, "j�க 

பா.ைவய7ேறாரா9 இ��"��தா� உ�க?ட� பாவ� இரா�. ஆனா� j�க 'எ�க]232 கF 

ெத@Dற�' எ�Dm.க. எனேவ j�க பாRகளாகேவ இ�2 Dm.க" எ�றா..

- இ� DMU� வழ�3� ந7ெச9".

- DMU�ேவ உம23 HகX.
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RTவா1க ம�றா`Oக:

RFzலD� _7M�%பவேர! உ�ைம ேநா2Dேய எ� கFகைள உய.,"Lேள�.

ப"� : ஆFடவேர எ�க ம�றா`ைட2 ேக`ட�]�.

ஒ?யா9 இ�%பவேர இைறவா,

"�Yசைபைய வNநட,�� "�,த�ைத, ஆய.க, 3�2க, �றவற,தா. அைனவ��, உம� 

வNகா`O� ஒ?:� பயf2க அ�H@LமாI உ�ைம ம�றாODேறா�.

பா.ைவ அ?%பவேர இைறவா,

உலக நாOக?� தைலவ.க அைனவ�� உம� ஒ?:� நட��, ம2க?� ��ப�கைள% ேபா2க 

ஆ.வ,�ட� உைழ23� மன� த�"OமாI உ�ைம ம�றாODேறா�.

Tக� ெகாO%பவேர இைறவா,

உட�, உள, ஆ�\க பா.ைவ:ழ�� தR23� ம2க அைனவைரL� 3ண%பO,", உம� ஒ?யா� 

இ�த உலக,"� �க,ைத% H�%K23மாI உ�ைம ம�றாODேறா�.
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ப@வ�Hu2க எ�க த�ைதேய! எ� இைறவா!

Kற�23 ந�ைம ெச9பவ.கைள மன�வ�� பாரா`ட/�, ஏ7I2ெகாள/�, 3ைற oID�ற 

ெத?வ7ற பா.ைவ எ�u� மாMட அ�தர ேவFOெம�I இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

ப@வ�Hu2க எ�க த�ைதேய! எ� இைறவா!

இ�ேவ த3�த கால�, இ�ேற \`H நா எ�I அைழ,[ேர. நா�க DMU�R� -த.களா9 

இ�2Dேறா� எ�பைத உண.��, இ,தவ2கால,ைத ந�3 பய�பO,"2 கட/ேளாO ஒ%HரவாD, 

இேயT DMU�R73 ஏ7பைடயவ.களா9 மாற ந�லமனWைலைய, த�"ட ேவFOெம�I 

இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

ேநா9 ெநாZக அைன,ைதL� 3ணமா23� த�ைதேய இைறவா!

ப�ேவI Rதமான ேநா9களா� பா"2க%ப`O ேவதைனேயாO�, கவைலேயாO� வாX�� 

ெகாFZ�23� அைனவைரL� ஆt.வ",� அவ.கைள2 3ண%பO,"ய�ள ேவFOெம�I 

இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

WைலவாX/, த�� ஊ7றாDய எ� இைறவா!

சமா@ய% ெபF உ�ைம \`ப., WைலவாX/, த�� ஊ7I எ�பைத2 கFO ெகாFO 

ம7றவ.க]23� உ�ைம அMR,த� ேபால நா�க]� உம� இர2க,ைதL�, அ�ைபL� 

இ,தவ2கால,"� உ9,�ண.��, உ� tட.க எ�ற உண.ைவ% ெப7IY ெசப�, தவ�, த.ம� 

ஆDயவ7M� xல� இைறயரைச அMR2க இைண��Y ெசய�பட ேவFZய வர�கைள வழ�Dட 

இைறவா உ�uட� ம�றாODேறா�...

8



இ�ைறய 1�தைன

"எ�க]232 கF ெத@Dற�.. .. j�க பாRகளாகேவ இ�2Dm.க"

கF இ��தா� ம`O� ேபாதா�. பா.ைவ ெபற கFf� ஒ? இ�2க ேவFO�. பா.23� 

ெபா�?#� ஒ? ப`O Kர"ப�2க ேவFO�. இேயT எ�=� ஒ?, கFf� ஒ?யாக/� பா.23� 

ெபா�?� ஒ?யாக/� இ�2கேவFO�.அ%ெபா4�, பா.23� ெபா�?� உFைம% ெபா�ைள 

உணர �ZL�. அ�த ப@ேசய.க]23 கF இ��த�. கFf� ஒ? இ��த�. ஆனா� இேயT எ�=� 

உ�னத ஒ? அவ.க?� இ�ைல.எனேவதா�, பா.,தா.க. ஆனா� தவறாக% பா.,தா.க. 

பா.ைவய7M��த ஒ�வ. இ�I பா.ைவேயாO இ�%பைத ஏ7I2ெகாள� பா.ைவ அவ.க]23 

இ�ைல. "உ�க மக� இவ�தானா?" எ�I ேக`3� அள/23 அவ.க?� பா.ைவ தைட 

ெப7M��த�. பாவ,"� இ�23� மSதS� பா.ைவL� தைடபODற�. [ய 1�தைன, [ய 

ெசய�பாOக உள மSதS� பா.ைவ ம�DRODற�. இதய� T��D, உFைமையL� 

எதா.,த,ைதL� ஏ7I2ெகா]� அக2கF HைறL7I, பா.ைவைய% பா",�RODற�. 

பா.ைவ23� பாவ,"73� ெந�2க� அ"க�. HSத பா.ைவ:� ச@யானைத, உFைமைய 

காFேபா�. அ�3 கட/?� மா`1ைய2 காணலா�. கFO இS� வாXேவா�. வாX,�2க. ஆt..

ம�றா`O:

இைறவா, உ� "�மகS� 3ர#23 நா�க ெசRமO,�, அவ. கா`O� வN:� நட2க அ�தா��.
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