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ந�"க$ இ%த வழிபா&�'��பைழய' ��)ேதாைலகைளேயா அல,  
உல.%த இைலகைளேயா எ�), அத� சா�பைல� பய�ப�)தலா�.  
என34�, இல)தி தயா�'க�ப�� இ%த சா�ப அ�ளைடயாள  
மதி�ைப' ெகா�8�'கா, எ�பைத நிைனவ� ெகா$ள ேவ���. தா9  
தி�அைவயா வழ"க�ப&ட அத� உ�ைமயான சட"�கள3 ப"ேக�க  
:8யாவ�&டா;�,   ந�ப�'ைக ெசயலா ந�ைம நம, தவ'கால� 
பயண)தி ஒ�றிைண'கஆவ ெகா$கிேறா�  எ�பைத  
நிைன?&�வதாக இ%த சா�ப தயா��
 அைமகிற,. 

 

வ�ைக பலவ�ைய@ ேச.%,  ெசாலலா� அல, ெபா�)தமான  
பாடைல பாடலா�. 

வ�ைக� பலவ�      சாஞா 11:24,25,27  

ஆ�டவேர, மன3த. அைனவ. மB,� ந�. இர'க� கா&�கி�ற�.. ந�. பைட)த 
எைதC� ெவ��பதிைல. ம'க$ மன� வ�%,�ேபா, அவ.கDைடய 
பாவ"கைள� பாராம இ�'கி�ற�.; ந�. அவ.கைள ம�ன3'கி�ற�.. 
ஏெனன3 ந�ேர எ"க$ இைறவனாகிய ஆ�டவ.. 

அைனவ�� சி;ைவ அைடயாள� வைரத.  
 

த%ைத, மக�, Fய ஆவ�யா�� ெபயராேல.ஆெம�. 

 

வழிநட),ன. : த%ைத, மக�, Fய ஆவ�யா. வாG)த�ெப�வராக 

எ     : இைறவ� எ�ெற��� வாG)த�ெப�வாராக. 

 

வழிநட),ன. : தி�ந���� 
த� ந�க�ைண ெகா�டா&ட)தி    

                    ந�மா  :Hைமயாக  ப"ேக�க :8யவ�ைல  

                    எ�பதா, இைறவா.)ைதைய) தியான3),,    

                    உலெக"கி;� உ$ள இைறம'கDட�   

                    இைறேவ�ட வழியாக  ஒ�றிைணேவா�.  
 

 

ம�றா�ேவாமாக : 

ஆ�டவேர, 
ன3த ேநா�
கள3� வழியாக' கிறிIதவ வாGவ�� 
ேபாரா&ட)ைத) ெதாட"க எ"கD'� உதவ�ய�D�; அதனா ஆ�மBக) 
த�ைமகD'� எதிராக நா"க$ ேபா�&�, த�னட'க)தி� உதவ�யா 
கா'க�ப�ேவாமாக  .உ�ேமா� Fய ஆவ�யா�� ஒ�றி�ப� இைறவனா9 



எ�ெற��� வாG%,, ஆ&சி ெச9கி�ற எ"க$ ஆ�டவ�� உ� 
தி�மக4மாகிய இேயK கிறிI, வழியாக உ�ைம ம�றா�கி�ேறா�. 

 

 

:த வாசக�( ேவ��மானா ந�ெச9தி ம&�� ப8'கலா�). 

 

ந�"க$ உைடகைள' கிழி),'ெகா$ள ேவ�டா�, இதய)ைத' 
கிழி),'ெகா$D"க$. 

இைறவா'கின. ேயாேவ Lலிலி�%, வாசக� 2: 12-18 

ஆ�டவ. M�கிறா.: இ�ெபாHதாவ, உ�ணா ேநா�ப��%,, அH, 

ல�ப�'ெகா��, உ"க$ :H இதய)ேதா� எ�ன3ட� தி��ப� வா�"க$; 

ந�"க$ உ"க$ உைடகைள' கிழி),'ெகா$ள ேவ�டா�, இதய)ைத' 
கிழி),'ெகா�� உ"க$ கடOளாகிய ஆ�டவ�ட� தி��ப� வா�"க$. 
அவ. அ�$ நிைற%தவ., இர'க� மி'கவ.; ந�8ய ெபா�ைமC$ளவ., 
ேபர�
 மி'கவ.; ெச9ய' க�திய த�"ைக' �றி), மன� மா�கி�றவ.. 
ஒ�ேவைள அவ. த� மன)ைத மா�றி'ெகா��, உ"க$ கடOளாகிய 
ஆ�டவ�'� தான3ய� பைடயைலC� ந�.ம� பைடயைலC� ந�"க$ 
அள3'�மா� உ"கD'� ஆசி வழ"�வா.. இைத யா. அறிவா.? 

சேீயான3 எ'காள� ஊதி எ@ச�C"க$; 
ன3தமான உ�ணா 
ேநா�
'ெகன நா$ �றிC"க$; வழிபா&�� ேபரண�ைய) திர&�"க$. 
ம'கைள) திர�� வர@ெச9C"க$; 
ன3த M&ட)தி�� ஏ�பா� 
ெச9C"க$; :திேயாைர' M8வர@ ெச9C"க$, ப�$ைளகைளC� பா 
�8'�� �ழ%ைதகைளC� ஒ�ேசர' M&�"க$; மணமக� த� 
அைறைய வ�&� ெவள3ேயற&��; மணமக$ த� மRச)ைத வ�&�� 

ற�பட&��. 

ஆ�டவ�� ஊழிய.களாகிய ��'க$ ேகாவ� ம�டப)தி��� 
பலிபSட)தி��� இைடேய நி�� அHதவ�ண�, ‘‘ஆ�டவேர, உ� 
ம'க$மB, இர'க� ெகா$D�; உம, உ�ைம@ ெசா)ைத ேவ�றின)தா. 
ந�வ� நி%ைத'�� பழி@ெசா;'�� ஆளா'காத�.’’ என@ 
ெசாவா.களாக! ‘அவ.கDைடய கடO$ எ"ேக?’ என ேவ�றின)தா. 
MறO� ேவ��ேமா? 

அ�ெபாH, ஆ�டவ. த� நா&8�ேம ேபரா.வ� ெகா�� த� ம'க$ 
மB, க�ைண கா&8னா.. 
 

வாசக.:  ஆ�டவ�� அ�$வா'�. 
எ  :  இைறவ4'� ந�றி 
 

 



பதி;ைர� பாட  திபா 51: 1-2. 3-4a. 10-11. 12,15 (பலவ�: 1a) 

பலவ�: ஆ�டவேர! இர'கமாய���; ஏெனன3 நா"க$ பாவ� ெச9ேதா�. 

 

கடOேள! உம, ேபர�
'ேக�ப என'� இர"��; உம, அளவ�ற 
இர'க)தி�ேக�ப எ� ��ற"கைள) ,ைட)த�D�. 
எ� த�வ�ைன :�றி;� ந�"��ப8 எ�ைன' கHவ�ய�D�; எ� பாவ� 
அ���ேபா��ப8 எ�ைன) F9ைம�ப�)திய�D�. - பலவ� 
 

ஏெனன3, எ� ��ற"கைள நா� உண.கி�ேற�; எ� பாவ� எ�ேபா,� 
எ� மன'க�:� நி�கி�ற,. உம'� எதிராக நா� பாவ� ெச9ேத�; உ� 
பா.ைவய� த�ய, ெச9ேத�. - பலவ� 
 

கடOேள! Fயேதா. உ$ள)ைத எ�4$ேள பைட)த�D�; உ�தி த�� 
ஆவ�ைய, 
,�ப�'�� ஆவ�ைய எ�4$ேள உ�வா'கிய�D�. உம, 
:�ன3ைலய�லி�%, எ�ைன) த$ள3வ�டாேதC�; உம, Fய ஆவ�ைய 
எ�ன3டமி�%, எ�),வ�டாேதC�. - பலவ� 
 

உ� மB&ப�� மகிG@சிைய மB��� என'� அள3)த�D�; த�னா.வ மன� 
த%, எ�ைன) தா"கிய�D�. எ� தைலவேர! எ� இதGகைள) 
திற%த�D�; அ�ெபாH,, எ� வா9 உம'�� 
கG சா�றி��. - பலவ� 
 

இர�டா� வாசக� 

கடOேளா� ஒ�
ரவா�"க$; இ,ேவ த�%த கால�. 

தி�)Fத. பO ெகா�%திய�'� எHதிய இர�டா� தி�:க)திலி�%, 
வாசக� 5: 20- 6: 2 

சேகாதர. சேகாத�கேள, 

நா"க$ கிறிI,வ�� F,வ.களா9 இ�'கிேறா�. கடOேள எ"க$ 
வாய�லாக ேவ��ேகா$ வ��'கிறா.. ஆகேவ கடOேளா� ஒ�
ரவா�"க$ 
எ�� கிறிI,வ�� சா.ப� நா"க$ ம�றா�கிேறா�. நா� கிறிI, 
வழியாக) தம'� ஏ�
ைடயவரா�மா� கடO$ பாவ� அறியாத அவைர� 
பாவநிைல ஏ�க@ ெச9தா.. 

ந�"க$ கடOள3டமி�%, ெப��'ெகா�ட அ�ைள வ �ணா'க ேவ�டா� 
என அவேரா� இைண%, உைழ'�� நா"க$ ேக&�' ெகா$கிேறா�. 
‘‘த�%த ேவைளய� நா� உம'�� பதிலள3)ேத�; வ��தைல நாள3 
உம'�) ,ைணயா9 இ�%ேத�’’ என' கடO$ M�கிறா.. இ,ேவ த�%த 
கால�! இ�ேற மB&
 நா$! 

 

வாசக.:  ஆ�டவ�� அ�$வா'�. 
எ  :  இைறவ4'� ந�றி 

 

 



ந�ெச9தி'� :� வசன�      திபா 50: 12,14 

:8வ�லா மகிைமய�� ேபரரேச, கிறிI,ேவ உ�ைம வாG),கிேறா�. 

கடOேள! Fயேதா. உ$ள)ைத எ�4$ேள பைட)த�D�; உ� மB&ப��  

மகிG@சிைய மB��� என'� அள3)த�D�. 

:8வ�லா மகிைமய�� ேபரரேச, கிறிI,ேவ உ�ைம வாG),கிேறா�. 
 

 

 

ந�ெச9தி வாசக� 

மைறவா9 உ$ளைத' காV� உ"க$ த%ைதC� உ"கD'�' ைக�மா� 
அள3�பா.. 

ம)ேதC எHதிய Fய ந�ெச9திய�லி�%, வாசக� 6: 1-6, 16-18 

அ'கால)தி 

இேயK த� சடீைர ேநா'கி' Mறிய,: ‘‘ம'க$ பா.'க ேவ��ெம�� 
அவ.க$ :� உ"க$ அற@ ெசயகைள@ ெச9யாத�.க$. இைத' �றி), 
ந�"க$ எ@ச�'ைகயா9 இ�"க$. இைலெய�றா உ"க$ வ��ணக) 
த%ைதய�டமி�%, உ"கD'�' ைக�மா� கிைட'கா,. 

ந�"க$ த.ம� ெச9C�ேபா, உ"கைள�ப�றி) த�ப&ட� அ8'காத�.க$. 
ெவள3ேவட'கார. ம'க$ 
கழ ேவ��ெம�� ெதாHைக'Mட"கள3;� 
ச%,கள3;� நி�� அWவா� ெச9வ.. அவ.க$ த"கD'��ய ைக�மா� 
ெப��வ�&டா.க$ என உ�தியாக உ"கD'�@ ெசாகிேற�. ந�"க$ த.ம� 
ெச9C�ேபா,, உ"க$ வல'ைக ெச9வ, இட'ைக'�) 
ெத�யாதி�'க&��. அ�ெபாH, ந�"க$ ெச9C� த.ம� மைறவாய��'��; 

மைறவா9 உ$ளைத' காV� உ"க$ த%ைதC� உ"கD'�' ைக�மா� 
அள3�பா.. 

ந�"க$ இைறவன3ட� ேவ���ெபாH, ெவள3ேவட'காரைர� ேபா 
இ�'க ேவ�டா�. அவ.க$ ெதாHைக'Mட"கள3;� வ �திேயார"கள3;� 
நி��ெகா�� ம'க$ பா.'கேவ��ெமன இைறேவ�ட ெச9ய 
வ���
கிறா.க$. அவ.க$ த"கD'��ய ைக�மா� ெப��வ�&டா.க$ என 
உ�தியாக உ"கD'�@ ெசாகிேற�. ஆனா ந�"க$ இைறவன3ட� 
ேவ���ெபாH, உ"க$ உ$ளைற'�@ ெச��, கதைவ 
அைட),'ெகா��, மைறவா9 உ$ள உ"க$ த%ைதைய ேநா'கி 
ேவ��"க$. மைறவா9 உ$ளைத' காV� உ"க$ த%ைதC� 
உ"கD'�' ைக�மா� அள3�பா.. 

ேம;� ந�"க$ ேநா�
 இ�'��ேபா, ெவள3ேவட'காரைர� ேபால 
:கவா&டமா9 இ�'க ேவ�டா�. தா"க$ ேநா�
 இ��பைத ம'க$ 
பா.'க ேவ��ெம�ேற அவ.க$ த"க$ :க"கைள வ�கார� 
ப�)தி'ெகா$கிறா.க$. அவ.க$ த"கD'��ய ைக�மா� 
ெப��வ�&டா.க$ என உ�தியாக உ"கD'�@ ெசாகிேற�. ந�"க$ 



ேநா�
 இ�'��ேபா, உ"க$ தைலய� எ�ெண9 ேத9),, :க)ைத' 
கHO"க$. அ�ெபாH, ந�"க$ ேநா�
 இ��ப, மன3த�'�) ெத�யா,; 

மாறாக, மைறவா9 இ�'கிற உ"க$ த%ைத'� ம&�� ெத�C�. 
மைறவா9 உ$ளைத' காV� உ"க$ த%ைதC� உ"கD'� ஏ�ற 
ைக�மா� அள3�பா..’’ 

வாசக.:  ஆ�டவ�� அ�$வா'�. 
எ   :  கிறிI,ேவ, உம'�� 
கG. 

 

���ப உ��ப�ன.கள3  ஒ�வ. இைறவா.)ைதைய� பகிர%,ெகா$ளலா� 
அல,  சிறி, ேநர� ெமௗன� கா'கலா�. 
 

பாவ�கள3� இற�ைப அல, மாறாக அவ.கள3� மனமா�ற)ைதேய 
வ���
� இைறவா,  எ"க$ ம�றா&�கD'�  இர'க),ட� 

ெசவ�சாய)த�D�. நா"க$ ந�ப�'ைகய�னா இ@சா�பைல எ"க$ 
தைலகள3 ஏ��,   தவ:ய�சிகைள'  கைடப�8�பதனா Fய 
உ$ள)ேதா� உம, தி�மகன3� பாIகா மைறெபா�$ ெகா�டா&ட)தி 
ப"ேக�க) த�திெப�ேவாமாக.எ�ெற��� வாG%, ஆ&சி ெச9கி�ற 
எ"க$ ஆ�டவரகிய கிறிI,  வழியாக உ�ைம ம�றா�கி�ேறா�.  
 

பதி: ஆெம�. 

ப��ன. ந�ப�'ைகேயா� சா�ப தைலய�� Fவ�ப��ேபா,.  
ப��வ�வனவ�றி ஏேத4� ஒ�ைற' Mறலா� 

மன� மாறி, ந�ெச9திைய ந�
"க$. 

அல, 

கடOேள! Fயேதா. உ$ள)ைத எ�4$ேள பைட)த�D�; உ�தித��  

ஆவ�ைய, 
,�ப�'�� ஆவ�ைய எ�4$ேள உ�வா'கிய�D�.  
 

 

ந�ப�'ைகயாள�� ம�றா&� 

 

வழிநட),ன. :தி�அைவ ம��� உலகி� ேதைவகD'காக  

ம�றா�ேவா�. ஆ�டவேர, எ"க$ ம�றா&ைட ேக&ட�D�. 
 

எ :ஆ�டவேர, தயவா9 எ"க$ ம�றா&ைட ேக&ட�D�. 
 

தி�அைவ'�: தி�அைவ ஆ&சி�ெபா��ப� உ$ளவ.க$ Fய  

ஆவ�யா�� வழிகா&�தைல நா8, இைறம'கைள இ)தவகால)தி   

அ.)த:$ள ம��� ஆ�மBக பயண)தி�� அைழ),@ ெசவா.களாக.  



 

ெபா,� பண�ய�  உ$ேளா. : அவ.க$ த"க$ பண�ைய மா�
ட�  

ெச9,,உலகி ந�திC� ம��� அைமதிC� த�கா),  

ேம�ப�),வா.களாக. 
 

 

ேநாC�ற ம��� ஒ,'க�ப&ேடா�'�: இவ.க$ இைறவன3 மன  

அைமதிC�  ஆ�த;� க�டைடவா.களாக. 
 

ேகாவ�&-19 ேநாயா பாதி'க�ப&ட அைனவ�'��: இவ.க$ த"க$  

எலா அ@ச"கைளC� கவைலகைளC� ைகவ�&�, எலா  

YGநிைலய�;� இைறவ� அதரO வழ"�வா.  எ�பைத அறி%,  

ஆ�தலைடவா.களாக.  
 

நம'காக: க�ைண, உட Zதியான ம��� ஆ�மBக பண�கள3� 

[ல� ந� வாG'ைகையC� ந�ைம@ K�றிC$ளவ.கைளC�  

மா��வத�கான மனO�தி நம'� இ��பதாக.  
 

(ந�"க$ ேவ� ம�றா&�'ைளC� இைண),'ெகா$ளலா�) 
 

மB&ப�� க&டைளயா க�ப�'க�ப&�, இைற ப8�ப�ைனயா   

பய��சி ெப�ற நா� ,ண�%, ெசாேவா�. 

 

வ��Vலகி இ�'கிற எ"க$ த%ைதேய, உம, ெபய.  
Fய, என� ேபா�ற�ெப�க! உம, ஆ&சி வ�க! உம,  
தி�Oள� வ��Vலகி நிைறேவ�வ, ேபால.  

ம�Vலகி;� நிைறேவ�க!  

எ"க$ அ�றாட உணைவ இ�� எ"கD'�) தா��. 

எ"கD'� எதிராக' ��ற� ெச9ேவாைர நா"க$ 

ம�ன3�ப, ேபால, எ"க$ ��ற"கைள ம�ன3C�.  

எ"கைள ேசாதைன'� உ&ப�)தாேதC�.  

த�ைமய�லி�%, எ"கைள வ��வ�)த�D�. ஆெம�. 

 

ஒ�வ�'ெகா�வ. அைமதிைய� பகி.%,ெகா$ேவா�. 
 

எ : எலா� வல இைறவா, உ� ம'க$ மB, �ணமள3'�� உ� 
ஆவ�யாைர� ெபாழி%த�D�. எ"க$ தவ'கால தவ:ய�சிக$ உம'� 
ஏ�றதாகO�  எ"கள3� �ணமள3�
'��யதாகO� அைமவதாக.எ"க$ 
ஆ�டவராகிய இேயK கிறிI, வழியாக உ�ைம ம�றா�கிேறா�. ஆெம�. 

 

 



வழிநட),ன.: ஆ�டவ. ந�ைம ஆச.ீவதி),, த�ைமக$  

                அைன)தின3��� பா,கா),, நிைலவாGO'� அைழ),@  

                ெசவாராக. 
 

எ        : ஆெம�. 

 

வழிநட),ன.:ஆ�டவைர� 
கGேவா� 

 

எ         :இைறவ4'� ந�றி 
 

 

இ�தி பாட (ெபா�)தமான இ�ெனா� பாடைல பாடலா�.)  
 

 

எைத நா� த�ேவ� இைறவா - உ� 

இதய)தி� அ�ப��கீடாக  
 

1. �ைறநா� ெச9ேத� இைறவா - பாவ' 

�ழிய� வ�H%ேத� இைறவா (2) 

கைறயா� பாவ)ைத ந�'கிடேவ - 2 

ந� கவா� மைலய� இற%தாேயா  
 

2. பாவ� எ�ெறா� வ�ச)தா - நா� 

பாதக� ெச9ேத� இைறவா (2) 

ேதவேன உ� தி��பா�களா - 2 எைன) 

ேத�றிடேவ ந� இற%தாேயா  
 

   

 

 

 

 

 


