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உபககரணணண��உபகரண�
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உ�ளட�க�உ�ளட�க�
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ததத���த�தத�த ���வவவவ���ைைைைககக��த��வ�ைக�
ககககாாாலலலகால

ெெெசசச����ததத���த�தத�தத�த -ெச�த� - 
ேமத� ஆய� 
ெசப��ய�
ப�ரா�ச��

உஉஉபபபகககரரரணணணண����உபகரண�
அத� 

ேநா�க��
பய�ப����
�ைற��

கக���க�கக�க றறற���ற�றற�றற�ற �������������������கககாாாககக�ற�����காக
ஒஒஒஒளளளிிளிளளிள �������
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ககக����ஒளி��க�
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ஆ� (Fiat) ஒளி�த�
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ii

த��வ�ைக-க�ற���ம�
வா���க�

ெப���, ெகடா, 
க�ள�தா�, ேபரா, ப�னா��

ம��� ம�ற 
இட�களி� வா��
ஆ�டவரி� ம�கேள!

��க�  அைனவ�� இ�த அழகான
த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�
கால�ைத பயணி�த�ட உ�க�

அைனவ���� எ�களி� பரிசாக இ�த�
த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�
உபகரண�ைத வழ��க�ேறா�. 

ந�ெச�த�ைய ��க� அற��� அரவைண��
க�ற���வ��  ப�ற��  கால�ைத உ�சாகமாக
�ணி�ட� ெகா�டா�ட நா� உ�கைள

அைழ�க�ேற�.

“எ� வழியா� ��க� அைமத� கா��
ெபா��ேட நா� இவ�ைற உ�களிட� ெசா�ேன�.
உலக�� உ�க���� ��ப� உ��, எனி��
�ணி�ட� இ��க�. நா� உலக���� ெவ�ற�

ெகா��வ��ேட�” (ேயாவா� 16:33)

ந�ப��ைக 

மக�ைம

அ��

ஒ��ைம ஆ� (Fiat)

சமாதான� மக���ச�

ஒளி�த�
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மி��னிய�மி��னிய�மி��னிய�
த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�

உபகரணஉபகரணஉபகரண       தயாரி�� ��தயாரி�� ��தயாரி�� ��

இ�த  மி��னிய�  த��வ�ைக�கால-க�ற���ம�  உபகரண   தயாரி�ப��  ஈ�ப�ட  தனி
நப�க����,  அைம��க����,  இய�கைலய���  �ட�கைலய���  (online and offline)
உதவ�ய  அைனவ����  அத���க�யமாக  ெதாட�க�  �த�  ந�ைம  வழிநட�த�ய  �ய
ஆவ�யானவ����  எ�களி�  ெந�சா��த  ந�ற�ய�ைன  ெதரிவ����ெகா�க�ேறா�.

எத�த�த �ேநநா�ைக��எத��ேநா�ைக�  தத���த��  கட��,�,�,கட��,  ந�ப�ப�ப �ைகயா��ந�ப��ைகயா�  உ�டா��உ�டா��  ெப��மக�க�க ���ச�ச�ச யா��,�,�ெப�மக���ச�யா��,
அைமத�த�த யா���அைமத�யா��  உ�கைளளஉ�கைள  ந�ந�ந ர��வாராகக!!ந�ர��வாராக!  அ�வா��அ�வா�  �யய�ய  ஆவ�வ�வய�ய�ய��ஆவ�ய��  வ�லைமயா�வ�லைமயா�

��க����க�  இ����இ���  மிமிம�த�த�த யானனமி�த�யான  எத�த�த �ேநா��ட��எத��ேநா��ட�  வாழழவாழ  அ���ரிரிர வாராக.அ���ரிவாராக.

உேராைமய�உேராைமய�
Diocese of Penang



ேநநா�க�//ேநா�க�//  
பபயய��பப����������ைைறறபய� ப���� �ைற 

iv

ேகாவ�� ெகா�ைளேநா�பரவ�வ��இ�கால
க�ட�த��த���ப��ெகனஒ����த�
�ட�க�ப�டந�ைலய�� த��வ�ைக�காலதயாரி��
ம���க�ற���ம�ப��ைகையஎத��பா���
கா�த�����ஒ�ெவா�தனிநப�க����
���ப�த����உதவ�யாகஇ�தஉபகரண� ��தக�
ச�ற�பான�ைறய��தயாரி�க�ப��ள�

ேநா�க�ேநா�க�

எ�வா�எ�வா�  பய�ப���வ� ?பய�ப���வ� ?

அ�றாட ���ப ெசப�த��கான ேநர�த��
சரியாக பய�ப���த�

இ�த�க��ைபய��கால�த��
ஒ����த�� அம�வ��உ�சாக�ேதா�
ப�ெக���பரி��ைர�க�ப�டெபா��கைள
தயா�ெச�த�

க�ற���ம� ெப�நாைள த��வ�ைக�கால
உபகரண�ைதெகா��நம�ஆ��க
பயண�த��� தயா� ெச�த�ட த��வ�ைககால

நா�கா�� ெகா��க�ப��ள�

Diocese of Penang
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அம�வ�வ�வ�அைம���ைறஅம�வ�� அைம�� �ைற

ைமய�க���ைமய�க���
ஒ�ெவா� வார�� ப�ரத�ப��க ேவ��ய
க��ெபா�ளி� கவன� ெச���க�ற�

த�த�த �வ�ைக�கால�த�த�த�த��வ�ைக�கால�த��  ச�ச�ச �ச��  �ற�ற�ற ���ற���
த���சைபைய ஆ��க �த�ய�� ெம�ேம�� �ரி��
ெகா�ளச���ற���க�

பாட�பாட�
த��வ�ைக ம��� க�ற���ம� பாட�களி� ப��ய�
வழ�க�ப���ள� பய�ப���ேவா� த�க���ெதரி�த
ஏ�ற பாட�கைளபாடலா�

ெசப�ெசப�
அம�வ��ெதாட�க�த�����வ���ெசப�ெச�ய��

ந�ெச�த�த�த &த�த�த யான�ந�ெச�த� & த�யான�
ெகா��க�ப���ள� ஆய��� வ�வ��ய�த�����
ேநர�யாக ப��க பரி��ைர�க�ப�க�ற� ந�ெச�த�
வாச��ைப�� க��ெபா�ைள�� �ரி�� ெகா�� அ��த
ஞாய�� வைர �� வார�ைத�� ச�ற�பாக வாழ
அைழ�க�ற�

ெசய�பா�ெசய�பா�
த��வ�ைக க�ற���ம� தயாரி�� ெசய�பா�களி�
உ�சாகமாக ப�ெக��த�

அ��தஅ��த  வார�த�த�த �கானனவார�த��கான  தயாரிரிர ��தயாரி��
ஒ� ச�ற�� ப�ெக��த��காக அ��� வ��
ஞாய����க�ழைமய�� தயாரி�ப��கான ெபா��கைள
தயா� ெச�த�

Diocese of Penang



க�ற�����காக உலக��� கட�ளி� தனி�ப�ட
அ��

ம�றவ� வா�� ஆ��வாதமா� இ��க �
ஆ��வத��க�ப�வா�

வா��க� த�ைதய�� அ�ைப ந�ற��ண��ட�
அவரி� மிளி��� அவைர உலக��� ஒளிர� 

 ெச�ேவா�

இ�த த��வ�ைக கால உபகரண�த�� வழியாக
��க� ஒ��ைமயாக ேம�ெகா�ட பட�க�
காெணாளிகைள சா�ச�யமாக பக���� ெகா�ள

ஊ��வ��க�ப�க���க�

வா��க� நா� ந��ைடய க�ற���ம�
அ�பவ�ைத�� அ�ைப�� நம� ச�க

ஊடக�களி� (#GLOW4CHRIST) பக���� ெகா�ேவா�

vi
Diocese of Penang
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இ��க�

த�த�த �வ�ைககாலத��வ�ைக கால  
நநாா��ககாா����நா�கா��

1 3

ஒ�வவ����ஒ�வ���
க�க�க றற�ற�ற��ம�க�ற��ம�
பரிரிர ைசச தயா��பரிைச தயா�
ெசச���ெச��

அவ���காகஅவ��காக
ெஜஜப��ப�பப�ப ��தத�ெஜப��த�

ேகாவ�வ�வ �-19ேகாவ��-19
��வைடய��வைடய
ெஜப�ப�ப �த�.ெஜப��த�.

��க���க�
ச�த�த�த �பவரிரிர ட�ச�த��பவரிட�
இேய�ைவஇேய�ைவ
கா�ா�ா த�.கா�த�.

இஇ���இ��
மரிரிர யாளிளிள�மரியாளி�

அமேலா�பவ�.அமேலா�பவ�.
அவ���� உ�க�அவ��� உ�க�

அ�ைபஅ�ைப
உண���த�உண���த�

4

7

- உ�க���- உ�க���

ெதரிரிர �த ஒ�ெதரி�த ஒ�

ேநா��ேறா��காகேநா��ேறா��காக
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த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

க�ற���வ�� வ�ைக�காக கா�த����� நா�

ந��ைடய ச��தைனய�� அவைர வரேவ�ேபா� நா�

க�ற���மைஸவ�டா வ�ட�வ��ஒ�ெகா�டா�டமாக

ந�ைன���ேளாமா அ�ல�

உ�ைமய�ேல உ�ள�த�� தயா� ந�ைலேயா�

வரேவ��க��ேறாமா

4
ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

Diocese of Penang

இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



ஆ�டவேர த������ ேயாவாைன ��
உ��ைடய வழிைய தயா� ப��த

அ��ப���. எ��ைடய வா��ைகய��
அைன�� தட�க�கைள��, கவன
ச�தற�கைள��, �ற�ய��� உ�ைம

ெந��க�ட வழிகா��ய���. உ��ைடய
வ�ைக�காக வ�ழி�ேபா� கா�த���க
அ���ரி��. த��வ�ைக�கால�த��
�தலா� ஞாய�� ெகா�டா��

இ�ேவைளய�� �ேர என�� அைன�த���
�தலாக இ��த�ட உ�மிட� ம�றா�க�ேற�.  

ஆெம�.

5

ெசப�ெசப�

Diocese of Penang

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
�தலா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய ��தலா� ஞாய��

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



இர�டா� வார�த��கான தயாரி��

க�ற���ம� கா�ைற அ�ல� 
க�ற���ம� ஜா� ம��� 
காக�த�/மி�டா�க� 

தயா� ெச�த� ேவ���.

அ��த வார�த��கான தயாரி��

6
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��



த�த�த �வ�ைக�கால�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
இர�டா� ஞாய�ய�ய �இர�டா� ஞாய��

சமாதான�

Diocese of Penang



க�ற���ம�மர� எத�காக
ைவ�க�ேறா�

இேய�வா�வளி����வ
மர� எ�பைத�ற��க�ற�

க�க�க ற�ற�ற���ம��க�ற���ம� 
மர�
�
�
����
�
���

மர�
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சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
த�த�த �

�
�

�
வ�ைக�கால�

�
�

�
த

�
த

�
�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
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எ�க� அ�பான ஆ�டவேர,
உலக�த�� சமாதான� எ�ேபா��
ந�ைல�த���க ேவ��ெம��

ஆச���� நா�க� அதைனேய
ம�றவ�க��� ெகா��த�ட உ��ைடய
உதவ�ைய இைற�ச� ம�றா�க�ேறா�.

ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

���ப தைலவ�இர�டாவ�ெம��வ��த�ைய ஊதாவ�ண�

ஏ�ற ேவ���

அைனவ��அமரலா� இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

த�த�த �வ��ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
இ
�
இ
��
இ
����
இ
���
ர�டா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �இர�டா� ஞாய��
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கட�ளி� மகனாக�ய இேய� க�ற���ைவ� ப�ற�ய

ந�ெச�த�ய�� ெதாட�க� இேதா எ� �தைன

உம���� அ���க�ேற� அவ� உம�� வழிைய

ஆய�த� ெச�வா� பாைல ந�ல�த�� �ர� ஒ��

�ழ��க�ற� ஆ�டவ��காக வழிைய

ஆய�தமா���க� அவ��காக� பாைதைய�

ெச�ைமயா���க� எ��இைறவா�க�ன� எசாயாவ��

��� எ�த�ப���ள� இத�ப�ேய த������

ேயாவா� பாைல ந�ல���� வ�� பாவ ம�னி��

அைடய மன� மாற�� த������� ெப��க� எ��

பைறசா�ற� வ�தா� �ேதயாவ�ன� அைனவ��

எ�சேல� நகரின� யாவ��அவரிட� ெச�றன� த�க�

பாவ�கைளஅற��ைகய��� ேயா�தா�ஆ�ற��அவரிட�

த������� ெப�� வ�தன� ேயாவா� ஒ�டக��

ஆைடைய அணி�த���தா� ேதா�க�ைசைய இைடய��

க��ய���தா� ெவ���க�ளி�� கா���ேத�� உ��

வ�தா� அவ� ெதாட��� எ�ைனவ�ட வ�ைம மி�க

ஒ�வ� என���ப�� வ�க�றா� �னி�� அவ�ைடய

மித�ய� வாைர அவ���க� �ட என��� த�த�ய��ைல

நா� உ�க���� த��ரா� த�������

ெகா��ேத� அவேரா உ�க���� �ய ஆவ�யா�

த������� ெகா��பா� என� பைறசா�ற�னா�

மா�� 1: 1-8மா�� 1: 1-8
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித மா�� எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�.
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த�த�த �வ��ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
இ
�
இ
��
இ
����
இ
���
ர�டா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �இர�டா� ஞாய��
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இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



�னி�� அவ�ைடய மித�ய� வாைர அவ���க� �ட

என��� த�த�ய��ைல எ�� த������ ேயாவா�

��க�றா� ஆனா� நா� எ�ெபா�ெத�லா� பணி�

தா��ச� இ�லாம� எ� ���ப�தாரிட� என��தா�

எ�லா� ெதரி�� நா�தா� ெபரியவ� எ��

அக�காரமாக நட�� ெகா����க�ேற�

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

11

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

���ப�த���ள அைனவைர�� வ�டமாக அமர
ேவ���. 
அைனவ���� ந�ேவ அல�கரி�க�ப�ட
ஜா��� மி�டா�க�� ைவ�க ேவ���.
ஒ�ெவா�வ�� த�க��� வல��ற��
இட��ற�� அம��த���பவரிட� சமாதான� �ற�
அவ�களிட� அவ�கைள ப�ற� 2  ந�ல வ�சய�ைத
அ�ல� �ற��ப��ட ஒ� ெசய��� ந�ற�ைய
�ற ேவ���.
அத� ப�ற� உ�க� ��ேப இ���� ஜா�ய�� 2
மி�டா�கைள ேபாட ேவ���. 
இ�ப�ேய ஒ�ெவா�வ�� ெச�ய ேவ���. 

1.

2.

3.

4.

5.
 

இ�த ெச
ய�பா��

ைனஇ�வார

��வ�
�ெச�ய

லா�

ெசய�பா�ெசய�பா�

த�த�த �வ��ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
இ
�
இ
��
இ
����
இ
���
ர�டா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �இர�டா� ஞாய��
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அ�ப�� ஆ�டவேர இ�ளி� நா�
உ�மிைடேய ஞான�ைத ேத�க�ேற�. எ��ைடய
இ�தய�ைத உம�காக த�ற�த�ட ஆைசயா�
இ��க�ேற�. ஆய���, இ�கால க�ட�த��
உம��� என��� இைடேய பல வ�ஷய�க�
வ��வ��ட�. உலக வ�ஷய�க��ேக நா�

��க�ய��வ� த�க�ேற�. நா� வ�ழி�ேபா����,
� என�� த�� ஒளிைய உண��த�ட அ�� த��.

ஒ�ெவா� நா�� என�� தர�ப���ள
வா��ைக�காக ந�ற��ண�ேவா� இ��க��,

ம�றவ�க���� என��� உ��ைடய
சமாதான�ைத ெகா�� வா�� மனிதனாக

வா��த�ட�� ஆ��வத���.
ஆெம�.
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ெசப�ெசப�

த�த�த �வ��ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
இ
�
இ
��
இ
����
இ
���
ர�டா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �இர�டா� ஞாய��
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அ��த வார�த��கான தயாரி��

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



க�ற���ம� மர� தயா� ெச�ய
ேவ���. (க�ற���ம� மர�
இ�லாேதா� ேவ� ஏதாக���

ெச�கைளேயா அ�ல� ெசா�தமாக
உ�வா�க�ய மர�ைதேயா
உபேயாக�ப��தலா�).
க�ற���ம� மர�த��கான

வ�ள��க�, அல�கார ெபா��க�
ெகா�� மர�ைத அல�கரி�கலா�.
ஆய��� ந�ச�த�ர�ைத ம���

ைவ�க ேவ�டா�. 
வ�ள��கைள�� த�ற�க 

ேவ�டா�.

��றா� வார�த��கான தயாரி��

13
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��



த�த�த �வ�ைக�கால�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
��றா� ஞாய�ய�ய ���றா� ஞாய��

மக���ச�

Diocese of Penang



ஏ�க�ற��� ப�ற�� வ�ழா
�ச�ப� ெகா�டாட�ப�க�ற�

ஏெனனி� க�ரிய�வான�த�
மரியா���ம�களவா��ைத ெசா�ன
நா� மா�� அ�ைறய நாளி����
சரியாக மாத�க��� ப�ற� க�ற���

ப�ற�� வ�ழா �ச�ப�
ெகா�டாட�ப�க�ற�

�ச�ப� 25�ச�ப� 25
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சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
த�த�த �

�
�
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வ�ைக�கால�

�
�

�
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�
த

�
�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
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ஆ�டவேர உம� ப�ற�பா� உலக�
மக���ச���ற� ேபா� எ�க� ப�ற�ப��

மக��வ�ைத நா�க�
ந�ற��ண�ேவா�

உண��� நா�க� வா�� தள�களி�
எ�க���� ம�றவ�க���� பய�
உ�ளவ�களாக வா��த�ட வர� தா��.

ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

���ப தைலவ���றாவ�ெம��வ��த�ைய இள�ச�வ��

வ�ண� ஏ�ற ேவ���

அைனவ��அமரலா� இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
��றா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய ���றா� ஞாய��
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ெசய�பா�ெசய�பா�

இ�ெபா�� க�ற���ம� மர�த�� ந�ச�த�ர�ைத ைவ��
அல�கார வ�ள��கைள த�ற�கலா� 

 
அைனவ�� அமரலா�. இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

தைலவ�

இ�த மர� நம� ����� ஆ��வாதமா� இ��பதாக

இைறவ���� நம��� இைடேய��ள

உட�ப��ைகைய க�ற��� நம�காக ச��ைவமர�த��

அளி�த ��ப�ைனஇ�ந�ைன�ப���வதாக

���த� ெதளி�த�

அைனவ�� ஆெம�

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
��றா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய ���றா� ஞாய��

க�ற���ம� மர�ைத ஆ��வத��த� 

க�ற���ம� மர�த��  ஒளி அ�ல� ெம��வ��த� க�ற���வ��
ஒளிைய �ற��க�ற�. க�ற���  உலக�� ஒளி. 

ஆ��வாத ெஜப�த���� ப�ற� மர�த�� வ�ள��க� ஒளி��.
�����ள க�ற���ம� மர� ெப�ேறா� அ�ல� ���ப
ெபரியவ�களா� ���த� ெதளி�� ஆ��வத��க�படலா�.
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கட�� அ��ப�ய ஒ�வ� இ��தா� அவ� ெபய� ேயாவா�

அவ� சா�� பக�மா� வ�தா� அைனவ�� த� வழியாக

ந��மா�அவ� ஒளிைய� �ற���� சா�� பக��தா� அவ�

அ�த ஒளி அ�லமாறாக ஒளிைய� �ற���� சா�� பகர

வ�தவ� எ�சேலமி��ள �த�க� ���கைள��

ேலவ�ய�கைள�� ேயாவானிட� அ��ப� �� யா� எ��

ேக�டேபா� அவ� நா� ெமச�யா அ�ல எ�� அற�வ��தா�

இைத அவ� ெவளி�பைடயாக� �ற� ம��காம�

ஒ���ெகா�டா� அ�ேபா� அ�ப�யானா� �� யா� ��

எ�யாவா எ�� அவ�க� ேக�க அவ� நான�ல எ�றா�

�� தா� வர ேவ��ய இைறவா�க�னரா எ��

ேக�டேபா�� அவ� இ�ைல எ�� ம�ெமாழி �ற�னா�

அவ�க� அவரிட� �� யா� எ�கைள அ��ப�யவ�களிட�

நா�க� ம�ெமாழி ெசா��யாக ேவ��� எனேவ

உ�ைம�ப�ற� எ�ன ெசா�க��� எ�� ேக�டா�க� அத��

அவ� ஆ�டவ��காக வழிைய� ெச�ைமயா���க� என�

பாைல ந�ல�த�� �ர� ஒ��ேக�க�ற� எ��

இைறவா�க�ன� எசாயா உைர�த� எ�ைன�ப�ற�ேய

எ�றா� பரிேசயரா� அ��ப�ப�ட அவ�க� அவரிட� ��

ெமச�யாேவா எ�யாேவா வர ேவ��ய இைறவா�க�னேரா

அ�லெவ�றா� ஏ� த������� ெகா��க��� எ��

ேக�டா�க� ேயாவா� அவ�களிட� நா� த��ரா�

த������� ெகா��க�ேற� ��க� அற�யாத ஒ�வ�

உ�களிைடேய ந��க�றா� அவ� என���ப�� வ�பவ�

அவ�ைடய மித�ய�வாைர அவ���க��ட என���

த�த�ய��ைல எ�றா� இைவ யா�� ேயா�தா� ஆ����

அ�கைரய���ள ெப�தானியாவ�� ந�க��தன அ��தா�

ேயாவா�த�������ெகா����ெகா����தா�

ேயாவா� 1: 6-8,19-2288ேயாவா� 1: 6-8,19-28
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ேயாவா� எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�.
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த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
��றா�ஞாய�
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தததத
�
ததத
ய�ய ���றா� ஞாய��
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இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



க�ற��� ப�ற�� வ�ழாவ��� நா� எ�ேபா��ஆ��க

தயாரி�� ெச�க�ேறாமா நம� உ�ளைத இேய�வ��

ப�ற�ப��காக த������ ேயாவாைன ேபால ஆவ�ட�

எத��பா���வா�க�ேறாமா

ஆ�டவேர ஒ�ெவா� நா�� �� எ�க���

ெபாழி�த ஆ��க��காக ந�ற� ��க�ேறா�. �ேர
எ� ஆ�மாவ�� மக���ச�. உ��ைடய மாறா அ�ப��
நா� பா�கா�பா� உ�ேள�. உ�மி� நா� வ��தைல
அைடக�ேற�. உ�மா� எ� ஆ�மாவ�� நா� மக���ச�

அைடக�ேற�.  எ� இதய�ைத த�ற�� உ�ைம
��ைமயாக ெப�ற�ட உ�மிட� ம�றா�க�ேற�.

ஆெம�.

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�
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ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
��றா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய ���றா� ஞாய��

ெசப�ெசப�
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நா�கா� வார�த��கான தயாரி��

க�ற���ம� ���. க�ற���ம�
����கான �� ெபா��க�

இ�லாதவ�க�, �ழ�ைத இேய�வ��
பட� அ�ல� ��ப�

தயா� ப�ணலா�. ����� உ�ேள
ைவ��� அைன�� ெபா��கைள��

தயா� ெச�த� அவச�ய�.

20
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��



த�த�த �வ�ைக�கால�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
நா�கா� ஞாய�ய�ய �நா�கா� ஞாய��

அ��
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க�ற��� ப�ற�� கால�த�� நா� ஏ�
பரி�க� ெகா��க�ேறா�

ஏெனனி��ழ�ைதஇேய�வ��
ப�ற�ப���ஞானிக��வ�� பரி�க�
ெகா��வ�தன� அ�த ந�க�ைவ
ந�ைன��றேவ நா� ஒ�வ�

ம�றவ��� பரி�க� ெகா��க�ேறா�

பரிரிர �க�பரி�க�

22

சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
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வானக த�ைதேய உம�
இ�தய�த�����

ஊ�ெற���� அ�ப�� ந�ைற� ெபற
நா�க� அேத அ�ைப எ�கைள ��ற�
இ��பவ�க���� �ற��பாக ���ப
அ�க�த�ன�க���� ெகா���
வழ�க�ட உ�ைம இைற��க�ேறா�.

ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

���ப தைலவ� நா�காவ�ெம��வ��த�ைய ஊதாவ�ண� ஏ�ற

ேவ���

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
நா�கா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �நா�கா� ஞாய��
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ெசய�பா�ெசய�பா�

�ழ�ைத இேய� ��ப�ைத க�ற���ம� த�ன�த�� உ�ேள
ைவ�கலா� 

 
அைனவ�� அமரலா�. இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

தைலவ�

அ�ப�� ஆ�டவேர �� இ��லக��� மரியாளி� �ல�

ப�ற�ெப��� வ��� இ�த ���ைன ஏெற���

பா���� யாவ���� �� எ�வள� தா��ச�ேயா�

இ��லக�� ப�ற�ெப���� எ�பைத ந�ைன� �ற��

எ�க� அைனவ���� �� ெகா�� வ�த ந�ப��ைக

அ�� மக���ச� சமாதான� ஆக�யவ�ைற எ�க�

வா�வ�னி� ப��ப�ற�ட��ஆ��வத���

அைனவ�� ஆெம�

���த� �ப� ம�����க�ஆக�யைவெகா�� இ�த�ய

கலா�சார �ைறய��ஆச��வத��கலா�

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
நா�கா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �நா�கா� ஞாய��

க�ற���ம� ��� ஆச��வாத�.

க�ற���ம� ����கான �� ெபா��க� இ�லாதவ�க�, க�ற���
ப�ற�� பட�ைத தயா� ப�ணலா�. 

(���ப உ��ப�ன�கேளா� ஒ�றாக இைண�� ெச�த� ேவ���.
ெபா��கைள ஒ�ெவா�வ�� ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக ைவ�க

ேவ���)
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ஆறா� மாத�த�� கப�ரிேய� எ��� வான�தைர� கட��
க�ேலயாவ���ள நாசேர�� எ��� ஊரி���த ஒ�
க�னிய�ட�அ��ப�னா� அவ�தா�����ப�த�னராக�ய
ேயாேச�� எ��� ெபய�ைடய ஒ�வ��� மண
ஒ�ப�தமானவ� அவ� ெபய� மரியா வான�த� மரியா����
ேதா�ற� அ��மிக�ெப�றவேர வா�க ஆ�டவ�உ�ேமா�
இ��க�றா� எ�றா� இ�வா��ைதகைள� ேக�� அவ�
கல�க� இ�த வா��� எ�தைகயேதா எ�� எ�ணி�
ெகா����தா� வான�த� அவைர� பா��� மரியா
அ�சேவ�டா� கட�ளி� அ�ைள� க�டைட�����
இேதா க���� ஒ� மகைன� ெப��� அவ��� இேய�
எ��� ெபயரி��� அவ� ெபரியவராய���பா� உ�னத
கட�ளி� மக� என�ப�வா� அவ�ைடய த�ைத தா�த��
அரியைணைய ஆ�டவராக�ய கட�� அவ��� அளி�பா�
அவ� யா�ேகாப�� ���ப�த�� �� எ�ெற��� ஆ�ச�
ெச���வா� அவ�ைடய ஆ�ச��� ��ேவ இரா� எ�றா�
அத��மரியாவான�தரிட� இ�
எ�ப� ந�க�� நா� க�னி ஆய��ேற எ�றா� வான�த�
அவரிட� �ய ஆவ� உ��� வ�� உ�னத கட�ளி�
வ�லைம உ�ேம� ந�ழ��� ஆதலா� உ�மிட� ப�ற�க�
ேபா�� �ழ�ைத�ய� அ��ழ�ைத இைறமக� என�ப��
உ� உறவ�னராக�ய எ�செப��� த� �த���த வயத�� ஒ�
மகைன� க��தரி�த���க�றா� க��ற இயலாதவ� எ��
ெசா�ல�ப�ட அவ��� இ� ஆறா� மாத� ஏெனனி�
கட�ளா�இயலாத�ஒ��மி�ைல எ�றா� ப��ன� மரியா
நா� ஆ�டவரி� அ�ைம உ�ெசா�ப�ேய என��
ந�கழ��� எ�றா� அ�ெபா�� வான�த� அவைர வ���
அக�றா�

��கா��கா  1: 26-381: 26-38
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ��கா எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�
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த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
நா�கா�ஞாய�
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இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



மரியா� இேதா உம� அ�ைம உம� வா��ைதய��ப�ேய

என�� ஆக��� எ�� �ற�னா� கட�� �� அவ�

ெகா�ட அ�ப�னா� தா��ச�ேயா� வண�க�

���ப��தா� நா� இேய�ைவ ��மனேதா� அ��

ெச�க�ேறனா எ��ைடய ெசய�களி� எ�வா� நா�

இைறவனி�அ�ைப ம�றவ�க��� ப�ரத�ப��க�ேற�

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

26

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

த�த�த �வ�ைக�கால�தத�த�த�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
நா�கா�ஞாய�

த
�
தததத
�
ததத
ய�ய �நா�கா� ஞாய��

அ�ப�� ஆ�டவேர, உ��ைடய மாறாத
அ�ப�ைன நா� உண�க�ேற� . உ��ைடய அ��,
ஒ�ெவா� நா�� உத���� �ரியைன ேபா��
ந�ைலயான�. இ�த த��வ�ைக கால�த��
ெபா�ைமயா�  உம�கா� கா�த���ப�

�னிதமான�. உ�ைம ��வ�மா� ெப�� ெகா�ள
எ�ைன தயா� ெச���. வா�� இேய�ேவ வா��.

ஆெம� .

ெசப�ெசப�

Diocese of Penang

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



க�ற��� ப�ற�� நா� தயாரி��

ஒ�ெவா�வ�� த�க�
���ப�த���ளவ�க���

ஒ� பரி� ெபா�ைள
தயா� ெச�த� அவச�ய�.
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��



மக�க�க ைமமக�ைம

க�ற��� ப�ற��
நா�
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க�ற��� ப�ற�ைப எ�தைன
நா� ெகா�டா�டமாக
ெகா�டாடலா�

நா� நா�க�
அதாவ�ஆ�டவரி�

த���கா�ச� ெப�நா�வைர
ெகா�டாடலா�

29

ெகா�டா�ட�ெகா�டா�ட�
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எ�கைள பைட�த ஆ�டவேர, இ�த
க�ற���ம� நாளிேல உ�ைம நா�க�
ந�ற�ேயா�� மக���ச�ேயா��

ஆராத��க��ேறா�. இ�த உலக�த��� 
 நா�க� உம� மக���ச�ைய�� ,
அ�ைப��, ந�ப��ைகைய��
வ�ைத�த�ட ஆ��வத���.

பச��த���பவ�க��� உண��,
ேநச��க�படாதவ�க��� அ���,
ேநாயாளிக��� ஆதர��, எ�க�
ப��ைளக��� பா�கா���,

இைளஞ�க��� ஞான�� க�ைட�த�ட
உ�ைம ேவ��க�ேறா�. பாவ�களான
எ�க� அைனவ���� உ� அளவ�ற 

 அ�பா� அரவைண�� ம�னி��
வழ�க�ட ம�றா�க�ேறா�. 

ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

க�க�க ற�ற�ற �� ப�ப�ப ற�� நா�க�ற��� ப�ற�� நா�
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அவ�க� அ�� இ��தெபா�� மரியா���� ேப�கால�

வ�த� அவ� த� தைலமகைன� ெப�ெற��தா� வ��த�ய��

அவ�க��� இட� க�ைட�கவ��ைல எனேவ ப��ைளைய�

�ணிகளி� ெபாத��� �வன� ெதா��ய�� க�ட�த�னா�

அ�ெபா�� அ�ப�த�ய�� உ�ள வய�ெவளிய��

இைடய�க� த�க� இரெவ�லா� த�க� க�ைடைய� காவ�

கா���ெகா����தா�க� த��ெர�� ஆ�டவ�ைடய

�த� அவ�க��� வ�� ந��றேபா� ஆ�டவரி� மா�ச�

அவ�கைள� ��ற� ஒளி��த� மி��த அ�ச� அவ�கைள

ஆ�ெகா�ட� வான�த� அவ�களிட� அ�சா��க�

இேதா எ�லா ம�க���� ெப�� மக���ச�����

ந�ெச�த�ைய உ�க��� அற�வ��க�ேற� இ��

ஆ�டவராக�ய ெமச�யா எ��� ��ப� உ�க��காக�

தா�த�� ஊரி� ப�ற�த���க�றா� �ழ�ைதைய�

�ணிகளி� ��ற�� �வன� ெதா��ய�� க�ட�த�ய���பைத�

கா���க� இ�ேவ உ�க��� அைடயாள� எ�றா�

உடேன வ��ணக��த� ேபரணி அ�த��த�ட� ேச���

உ�னத�த�� கட���� மா�ச� உரி�தா�க உலக��

அவ��� உக�ேதா��� அைமத� உ�டா�க எ��

கட�ைள��க��த�

��கா 2: 6-14��கா 2: 6-14
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ��கா எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�
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க�க�க ற�ற�ற �� ப�ப�ப ற�� நா�க�ற��� ப�ற�� நா�

Diocese of Penang

இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



பல ேநர�களி� ஆ�டவரி� ந�ெச�த� எ�னிட� �ற�

ப�டேபா� எ��ைடய பத�� அ�ல� ெச�ைக எ�வா�

இ��த� மக���ச�யாக இ��ததா அ�ல� எரி�ச�

ப�ேடனா

இைறவா, உ��ைடய இ�த ப�ற��
த�ன�ைத நா�க� எ�ேபா�� ந�ைனவ�� ெகா��,

�� ெகா��வ�த அ�ைப��
சமாதான�ைத��  ம�றவ�க��� எ�ேபா��
ெகா��த�ட உ�மிட� ம�றா�க�ேறா�. 

ஆெம� .

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

32

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

க�க�க ற�ற�ற �� ப�ப�ப ற�� நா�க�ற��� ப�ற�� நா�

ெசப�ெசப�

Diocese of Penang



அைனவ�� ஒ�றாக வ�டமாக அம��� உ�க�

வல��ற�த�� அம��த���ேபாரி�� உ�க�

பரிச�ைன ெகா��� க�ற���ம� வா��த�ைன

�ற ேவ���.                                                                                

இ�ைறய நாளி� நா� அைனவ�� ஒேர

���பமாக அம��� 1 ேவைள உணைவ ஒ�றாக

மக���ச�ேயா� உ�ண ேவ���.

1.

2.

ெசய�பா�ெசய�பா�
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க�க�க ற�ற�ற �� ப�ப�ப ற�� நா�க�ற��� ப�ற�� நா�

Diocese of Penang

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



காக�த� ம��� ேபனா

34
Diocese of Penang

அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��

அ��த வார�த��கான தயாரி��

த�����ப� ஞாய�� தயாரி��



ஒஒ����ைமஒ��ைம

த�த�த ����ப�த�����ப�

Diocese of Penang



இேய����ெகா��க�ப�ட
பரி�க�யாைவ

அைவஎைத�ற��க��றன

த�க� அரசன��ரிய�
�ப� ெத�வ����ரிய�
ெவ�ைள ேபாள� வாசைன
எ�ெண� இற����ரிய�

36

பரிரிர �க�பரி�க�

சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
த�த�த �

�
�

�
வ�ைக�கால�

�
�

�
த

�
த

�
�த�த �த��வ�ைக�கால�த��

Diocese of Penang
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ஆ�டவேர எ�க� ���ப�ைத ��
ஆ��வத���. நசேர��ரி� உ��ைடய
த�����ப�த�� �� க�ட ஒ��ைம,
சமாதான� ம��� அ�ைப நா�க�
எ�க� ���ப�களி� காண

வ�ைழக�ேறா�. �னித �ைசய�பேர,
உ�மிட� எ�க� ���ப தைலவ��காக
ம�றா�க�ேறா�. எ�க� ���ப
தைலவ�க��� ேவ��ய

ஞான�ைத�� ஆ�றைல�� இைறவ�
ந�ைறவா� வழ�க�ட�� அ�ைன
மரியாைள ��மாத�ரிைகயா�
ெகா�� நா�க� ெதாட���
தா��ச�ேயா�� அ�ேபா��
வா��த�ட�� ேவ��க�ேறா�. 

ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

அைனவ�� அமரலா�. இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

Diocese of Penang

த�த�த ����ப�த�����ப�



ேமாேசய�� ச�ட�ப� ��ைம� சட�ைக

ந�ைறேவ�றேவ��ய நா� வ�தேபா� �ழ�ைதைய

ஆ�டவ��� அ��பணி�க அவ�க� எ�சேல����

ெகா�� ெச�றா�க� ஆ�டவ�ைடய த���ச�ட�ப�

எ�லாவ�ைற�� ெச�����த ப��� அவ�க�

க�ேலயாவ���ள த�க� ஊராக�ய நாசேர�����

த���ப�� ெச�றா�க� �ழ�ைத�� வள��� வ�ைம

ெப�� ஞான�தா� ந�ைற�� கட���� உக�ததா�

இ��த�

��கா 2: 22, 39-40��கா 2: 22, 39-40
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ��கா எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�

38

த�த�த ����ப�த�����ப�

பல ேநர�களி� எ� எ��ைடய ேவ��தலாக

இ��க�ற� என��அ�ல� எ��ழ�ைதக��� நா�

கட�ளி� ஞான�ைத ேவ��க�ேறனா ஞான�த��

பல� ெபற ேவ��� எ��எ��க�ேறனா

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

Diocese of Penang

இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



அைனவ�� ��ைல ��ற� �ழ�தா�ப�ய��ேடா
அ�ல� ந���ெகா�ேடா த�கள�

வ��ண�ப�கைள �றலா�. வ��ண�ப�க�

�ற வ���பாேதா� ெமௗனமாகேவா அ�ல�

எ�த�ேயா ைவ�கலா�.
���ப�த�� உ�ள ��த உ��ப�னரிட� (அ�பா,
அ�மா, பா��, தா�தா) அைனவ�� ெந�ற�ய��
ச��ைவ அைடயாள� ெப�� ஆச�ெபற ேவ���.

1.

2.

���ப�த�� உ�ேள ச�ற�யவ� �ற ேவ��ய ெசப� :

த�ைத மக� �ய ஆவ�யா��� மக�ைம உ�டாவதாக.

அைனவ��: 

ஆத�ய�� இ��த� ேபா� இ�ெபா���
எ�ெபா��� எ�ெற��� இ��க கடவ� . ஆெம�.

ெசய�பா����ெசய�பா�

39

த�த�த ����ப�த�����ப�

ெசப�ெசப�

Diocese of Penang

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



�� வ�ட� & மரியா� இைறவனி�
தா� ஞாய�� தயாரி��

காக�த� ம��� ேபனா, ைடரி.

40
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��



ஆஆ�ஆ�

�� வ�ட��� வ�ட�

மரிரிர யா�மரியா�
இைறறவனினின � ததா�இைறவனி� தா�

Diocese of Penang



�னித�களி�வரிைசய��
ம���இேய�வ��

�ட�களி��த�ைமயானவ�
யா�

மரியா�

42

�ட��ட�

சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
த�த�த �

�
�

�
வ�ைக�கால�

�
�

�
த

�
த

�
�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
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ஆ�டவ�ைடய �த� மரியா��� ��ைர�தா� 
அவ�� பரி��த ஆவ�ய�னா� க��தரி�தா�         

அ�� ந�ைற…

இேதா ஆ�டவ�ைடய அ�ைம
உம� வா��ைதய�� ப�ேய என�� ஆக���        

அ�� ந�ைற…

வா��ைத ம���வானா� 
ந�மிைடேய ��ெகா�டா�                         

அ�� ந�ைற…

இேய�க�ற���நாத�ைடய  வா���த�க���
நா�க�   த�த���ளவ�களா��ப�யாக

இைறவனி�  �ய  அ�ைனேய  எ�க��காக
ேவ���ெகா���.

ெசப��ேபாமாக

இைறவா, ேதவ �த� அற�வ��தப�ேய உ��ைடய
த��மக� இேய�க�ற��� மனிதனானைத நா�க�
அற����ேளா�.அவ�ைடய பா�களினா��,

ச��ைவய�னா�� நா�க� அவ�ைடய உய���ப��
ேம�ைமைய அைட�� ெபா��� எ�க� உ�ள�களி�
உம� அ�ைள� ெபாழிய ேவ��ெம�� எ�க�
ஆ�டவராக�ய அேத இேய�க�ற���வழியாக

ம�றா�க�ேறா� - ஆெம�.
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த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

��வ��ட� //�� வ�ட� //
மரிரிர யா�இைறவனினின �

�
�
��
�
����
�
���
தா�மரியா� இைறவனி� தா�

அைனவ�� அமரலா�. இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��.

Diocese of Penang



வ�ைர�� ெச�� மரியாைவ�� ேயாேச�ைப�� �வன�

ெதா��ய�� க�ட�த�ய���த �ழ�ைதைய�� க�டா�க�

ப��� அ�த� �ழ�ைதைய� ப�ற�� த�க����

ெசா�ல�ப�ட ெச�த�ைய� ெதரிவ��தா�க� அைத� ேக�ட

யாவ�� இைடய�க� த�க���� ெசா�னவ�ைற�

�ற��� வ�ய�பைட�தன� ஆனா� மரியா

இ�ந�க��ச�கைளெய�லா� த� உ�ள�த�� இ��த��

ச��த���� ெகா����தா� இைடய�க� தா�க� ேக�டைவ

க�டைவ அைன�ைத�� �ற���� கட�ைள� ேபா�ற��

�க��� பா��ெகா�ேட த���ப�� ெச�றா�க�

அவ�க���� ெசா�ல�ப�டவா� எ�லா� ந�க��த���த�

�ழ�ைத�� வ���தேசதன� ெச�ய ேவ��ய எ�டா� நா�

வ�த� தாய�� வய��ற�� உ�வா���ேப வான�த�

ெசா��ய���தவா�அத��இேய�

எ��ெபயரி�டா�க�

��கா 2: 6-14��கா 2: 6-14
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ��கா எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�
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��வ��ட� //�� வ�ட� //
மரிரிர யா�இைறவனினின �

�
�
��
�
����
�
���
தா�மரியா� இைறவனி� தா�

என� வா�வ�� ந�க��கைள �ற��� நா�

ச��த��க��ேறனா அ�ல�இ��லக ந�க��களி�

ேவகமாக ஓ� ெகா����க��ேறனா

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

Diocese of Penang

இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�
அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



ெசய�பா�ெசய�பா�

45

அைனவ�� த�கள� இ�வ�ட ��மான�ைத பக����
ெகா�ளலா�. ஒ�ெவா�வ�� 2 ��மான�கைள

��த� அவச�ய�. ஒ�� தனி�ப�ட� ம�ெறா��
���ப���கான�.

��வ��ட� //�� வ�ட� //
மரிரிர யா�இைறவனினின �

�
�
��
�
����
�
���
தா�மரியா� இைறவனி� தா�

க��ைப தயாப���� மாதாவாய���க�ற எ�க�

இரா�க�னிேய வா�க! எ�க� �வ�யேம, எ�க� த�சேம,
எ�க� ம�ரேம வா�க! பரேதச�களாய���க�ற நா�க�
ஏைவய�� ம�க�, உ�ைம� பா��� ��ப��க�ேறா�.
இ�த� க���� கணவாய�ேல ந��� ப�ரலாப��த��,
உ�ைமேய ேநா�க�� ெப���� வ��க�ேறா�.  ஆதலா�
எ�க��காக ேவ�� ம�றா�க�ற தாேய,  உ��ைடய
தயாள��ள த���க�கைள எ�க� ேபரி�

த���ப�ய���. இத�ற�ேய நா�க� இ�த� பரேதச�
கட�த ப��பா� உ��ைடய த��வய��ற�� கனியாக�ய
இேய�நாத�ைடய ப�ர�த�ய�சமான தரிசன�ைத

எ�க���� த�த���. க��பாகரிேய, தயாபரிேய,
ேபரி�ப இரச��ள க�னிமரியாேய! 

இேய� க�ற��� நாத�ைடய த�� வா���த�த�க���
நா�க� பா�த�ரவா�களா� இ��க�த�கதாக

ச�ேவ�ர�ைடய பரி��த மாதாேவ எ�க��காக

ேவ���ெகா���.

ெசப�ெசப�

Diocese of Penang

அ��தவார�த�த�த �கான தயாரிரிர ��அ��த வார�த��கான தயாரி��



�ப�, ���த�
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அ��தவார�த�த�த �கானஅ��த வார�த��கான
தயாரிரிர ��தயாரி��

அ��த வார�த��கான தயாரி��

ஆ�டவரி�
த���கா�ச� ஞாய�� தயாரி��



ஒஒளிளிள���க��ஒளி��க�

ஆஆ�டவரிரிர �ஆ�டவரி�
த�
ஆ
�

ஆஆஆஆ
�

ஆஆஆ
த�த ��கா�ச�ச�சத���கா�ச�
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ஏ�த��வ�ைக கால�களி� நம�
த���சைபஊதாவ�ண�ைத
பய�ப���க�ற� ��கமா

இ�ைல ஊதாவ�ண� எ�ப�
கா�த���ைப��க�ற� இேய�வ��
ப�ற�ைப��அவர�இர�டா�

வ�ைகைய�� நா�
எத��பா��� கா�த���க�ேறா�
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சச�ச�ச�ச�ச ��றற�ற�ற�ற�ற ���ச�� �ற���
த�த�த �

�
�

�
வ�ைக�கால�

�
�

�
த

�
த

�
�த�த �த��வ�ைக�கால�த��
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ஊதாஊதா 
வ�ண�வ�ண�
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எ�க� ேம� அள� கட�த அ��
ெகா�ட ஆ�டவேர, வ����

ஒளிய�� �ல� உம� மகைன
எ�க��� கா����. 
உம� ஒளிய���, 

உம� மகனி� அ�பா�� 
நா�க� இ��லைக ெவ�ற�ட 

அ�� தா��. 
ஆெம�.

த�ைத மக��யஆவ�யாரி� ெபயராேல ஆெம�

ஆர�பபாட� :ப�ப�ப �ேச��ைகய�ய�ய����எ��கலா�ஆர�ப பாட� : ப��ேச��ைகய����� எ��கலா�

ஆஆ�டவரிரிர �ஆ�டவரி�
த�
ஆ
�

ஆஆஆஆ
�

ஆஆஆ
த�த ��கா�ச�ச�சத���கா�ச�

அைனவ�� அமரலா�. இ�ைறய ந�ெச�த� வாச��க�ப��

Diocese of Penang



ஏேரா� அரச� கால�த�� �ேதயாவ���ள ெப�லேகமி�

இேய� ப�ற�தா� அ�ேபா� க�ழ�க����� ஞானிக�

எ�சேல��� வ�� �த�களி� அரசராக�

ப�ற�த���க�றவ�எ�ேக அவர�வ����எழ�க�ேடா�

அவைர வண�க வ�த���க�ேறா� எ�றா�க� இைத�

ேக�ட��ஏேரா�அரச�கல�க�னா� அவேனா�எ�சேல�

��வ�� கல�க��� அவ� எ�லா� தைலைம�

���கைள�� ம�களிைடேய இ��த மைற��

அற�ஞ�கைள�� ஒ�� ��� ெமச�யா எ�ேக ப�ற�பா�

எ�� அவ�களிட� வ�சாரி�தா� அவ�க� அவனிட�

�ேதயாவ���ள ெப�லேகமி� அவ� ப�ற�க ேவ���

ஏெனனி� �தா நா��� ெப�லேகேம �தாவ�� ஆ�ச�

ைமய�களி� � ச�ற�யேத இ�ைல ஏெனனி� எ�

ம�களாக�ய இ�ரேயைல ஆயெரன ஆ�பவ� ஒ�வ�

உ�னி���ேத ேதா��வா� எ�� இைறவா�க�ன�

எ�த���ளா� எ�றா�க� ப��� ஏேரா� யா����

ெதரியாம� ஞானிகைள அைழ���ெகா��ேபா�

வ���� ேதா�ற�ய கால�ைத� ப�ற� வ�சாரி�� உ�த�

ெச�� ெகா�டா� ேம�� அவ�களிட� ��க� ெச��

�ழ�ைதைய� �ற���� த��டவ�டமா�� ேக�� என��

அற�வ���க� அ�ெபா�� நா�� ெச��அ��ழ�ைதைய

வண��ேவ� எ�� �ற� அவ�கைள� ெப�லேக���

அ��ப� ைவ�தா� அரச� ெசா�னைத� ேக�� அவ�க�

�ற�ப���ேபானா�க�

ம�ேத�ம�ேத�  2: 1-122: 1-12
ஆ�டவ� ந�ேமா� இ��பராக. 
�னித ம�ேத�   எ�த�ய ந�ெச�த�ய����� வாசக�
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இேதா ��� எ��த வ���� ேதா�ற�� �ழ�ைத

இ��த இட�த���ேம� வ�� ந����வைர

அவ�க��� ��ேன ெச�� ெகா����த�

அ�ேக ந��ற வ���ைன� க�ட�� அவ�க�

ம���லா� ெப� மக���ச� அைட�தா�க� ������

அவ�க� ேபா�� �ழ�ைதைய அத� தா� மரியா

ைவ�த���பைத� க�டா�க�

ெந��சா�க�ைடயா� வ���� �ழ�ைதைய

வண�க�னா�க� த�க� ேபைழகைள� த�ற��

ெபா��� சா�ப�ராணி�� ெவ�ைள�ேபாள��

காணி�ைகயாக� ெகா��தா�க� ஏேராத�ட�

த���ப�� ேபாக ேவ�டா� எ�� கனவ�� அவ�க�

எ�சரி�க�ப�டதா� ேவ� வழியாக� த�க� நா�

த���ப�னா�க�

ம�ேத�ம�ேத�  2: 1-122: 1-12
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இ�ைறய நாளி� நா� எதைன எ��ைடய

காணி�ைகயாகஇைறவ���ெகா��க ேபாக�ேற�

த�த�த யானினின �த�த�யானி�த�

ச�ற�� ேநர�அைமத�ய�� ச��த��ேபா�

இ� க�ற���வ�� ந�ெச�த�

அைனவ��: க�ற���ேவ உம�ேக �க� 



இ�ைறய நாளி� நா� வச���� இ�த இ�ல�ைத
���ததா�� �ப�தா�� ஆ��வத��க ேபாக�ேறா�.
���ப�த�� உ�ள இ�வ�, �ப� ���த� ெகா��

ஆ��வத���� ேவைளய�� அைனவ�� ஒ�றாக

க��த� க�ப��த ெசப�� ம�கள வா��ைத ெசப��
�றலா�.

தைலவ�:  
த�ைத மக� �ய ஆவ�யா��� மக�ைம

உ�டாவதாக.

அைனவ��:
ஆத�ய�� இ��த� ேபா� இ�ெபா���

எ�ெபா��� எ�ெற��� இ��க கடவ�. ஆெம�.

இ�ேறா� க�ற���ம� கால� 
ந�ைற� ெப�க�ற�. 

இ�ைறய நாளி� நா� �����ள
க�ற���ம� அல�கார� அைன�ைத��

கைளயலா�/ எ���வ�டலா�.

ெசய�பா�ெசய�பா�
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பாட�க�பாட�க�
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அைமத�த�த ய�ய�ய�ெத�வேமஅைமத�ய�� ெத�வேம

அைமத�ய�� ெத�வேம இைறவா 
எ� இதய� தைலவேன 
அ��வா� அ��வா� 
யா� ஏ�க�� ேத�க��ற அைமத� 
***அைமத� அைமத� எ��� எ��� அைமத�  -2

   1.   �த�� பாைதய�� நட�பவ� �ைவ�ப� 
அைமத� அைமத� 
த�யாக� ச�கர�த�� ந�ைல�பவ� ெப�வ� 
அைமத� அைமத�   2
அ�� ெமாழிைய வ�ைத�த��ேவா� 
அ�ளி� பய�ைர அ��த��வா� -2
***

   2. உறைவ� ேத�ேய உரிைமக� கா�தா� 
அைமத� அைமத� 
 உய�ைர மத��தா� உ�ைமய�� 
ந�ைல�தா�  அைமத�  அைமத�  2
 ஓ��� வ��ைற ஒழி�த��ேவா� 
���� ஆ�த�  கைள�த��ேவா�  -2
 ***

Diocese of Penang
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அ�ெப����ைணய�ய�ய ேலஅ�ெப��� �ைணய�ேல

அ�ெப��� �ைணய�ேல 
ந� ஆன�த �ர�னிேல
ஆலய ேமைடய�ேல 
உ� அ�ளிைன பா��ேவ�

1.    அகெம�� ேகாவ��ேல 
எ� ெத�வமா� � இ��பா�   2
அ�ெப�� வ�ள�ேக�ற�    2
உ� அ�ய�ைன வண�க��ேவ�

2.    வா�ெவ�� ேசாைலய�ேல 
ந� ெத�றலா� � இ��பா�   2
��ைமெய�� மலரி�   2
நா� தா�மல� வண�க��ேவ�

3.    ெத�றேல தவ��த��ேம 
எ� ெத�வேம � இ��க   2
இ�பேம மல��த��ேம   2
நா� உ�னி� வா��த���க

Diocese of Penang
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அ�ைன���கர��வ�வ�வ �ேபா�அ�ைன��� கர� �வ��ேபா�

அ�ைன��� கர� �வ��ேபா�
அவ� அ�ைப� பா��ேவா� – 2
 
1.     க�னிைமய�� இைறவ� உ��ெகா��தா� 
அ�த ��னவனி� 
அ�ைனெயன� த�க��தா�   2
ம���ல� வா��த�ட பாைத பைட�தா� – 2
த�ன� அவ� �கழிைன� பா��ேவா�

 
2.     பாவமதா� மனித� அ�ளிழ�தா� – அ��
பாசமதா� அ�ைன க�ைண ெகா�டா�   2
பாரினி� வா�ேனா� வா�� க�டா� -2
பாரினி� அவ� �க� பா��ேவா�

Diocese of Penang
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அத�த�த காைலய�ய�ய�அத�காைலய��

அத�காைலய�� பாலைன ேத�
ெச�ேவா� நா� யாவ�� ��
அ�த மா�ைட�� ��� நா�
ேதவ பாலைன பணி�த�ட வா��
வா�� வா�� வா�� நா� ெச�ேவா�
 
1.     அ�ைன மரிய�� ம�ேமேல
ம�ன� மகவாகேவ ேதா�ற   2
வ�� �த�க� பாட�க� பாட
வ�ைரவாக நா� ெச�ேவா� ேக�க — அத�

 
2.     ம�ைத ஆய�க� யாவ�� அ�ேக
அ�த ம�னவ� ��னிைல ந��ேற    2
த� ச��ைத �ளி��த�ட ேபா���
ந�ல கா�ச�ைய க��ட வா�� — அத�

Diocese of Penang
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ெப�தைலய�ய�ய�ெப�தைலய��

ெப�தைலய�� ப�ற�தவைர  ேபா�ற���த�  
மனேம-இ���

1.     ச�வ�ைத��  பைட�தா�ட  ச�வவ�லவ�
இ��தா�ைம��ள  தா�  ம�ய��
தைலசா��கலானா�

2.     ச��காசன�  ��ற�����  ேதவைம�தனா�-
இ��  ப�க��ற  ப��  ெதா����
ப��த���க�றா�

3.    ��ன�  அவ�  ெசா�னப�  ���பத�காக-
இ��ேமா�ச�  வ����  தா��ச���ள
��னைணய�ேல

Diocese of Penang
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ெப�தைலய�ய�ய�ெப�தைலய��

ெப�தைலய�� ப�ற�தவைர  ேபா�ற���த�  
மனேம-இ���   2

***   �ளி�� பனி�� ேகா��னிேல
ேகா மக�� ெதா��னிேல   2
ஆரிேரா ஆரிேரா ஆரிராராேரா
ஆராேரா ஆராேரா ஆரிராேரா
��� ��� பாலா �  -2

1.     ச�வ�ைத��  பைட�தா�ட  ச�வவ�லவ�   2
இ��தா�ைம��ள  தா�  ம�ய��
தைலசா��கலானா�    2
***

2.     ச��காசன�  ��ற�����  ேதவைம�தனா�    2
இ��  ப�க��ற  ப��  ெதா����
ப��த���க�றா�    2
***

3.    ��ன�  அவ�  ெசா�னப�  ���பத�காக   2
இ��ேமா�ச�  வ����  தா��ச���ள
��னைணய�ேல    2
***
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காரிரிர ���காரி��    ேவைளய�ய�ய�ேவைளய��

காரி��  ேவைளய�� 
க��  �ளி�  ேநர�த��  
ஏைழ� ேகாலமதா�
பாரினி� வ�த� ம�னவேன 
உ� மாதயேவ தயேவ

1.    வ���லக�� ச��மாசன�த�� 
�த�க� பா�டேவ    2
��ற���காம� மானிடனான� 
மாதயேவ தயேவ

2.     வ��ணி� ேதவ��ேக மக�ைம 
ம�ணி� சமாதான�   2
மனிதரி� ப�ரிய� மல��த� உ�த� 
மாதயேவ தயேவ
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க�ைணகடேலவாக�ைண கடேல வா

க�ைண கடேல வா
கத��த தயாபரா வா
��த� மைறேயா���
�டெராளிேய வா

1.     அேதானாய� ஆன�தேம ஆவ�ட�
கா�த����� அ�ைமகேள ச�த��க

2.    இ�மா�ேவ� ஏக நாதா 
எ�க� பாவ ேதாஷ� �ர  ஏ� இ��� வர தாமத�
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மக�க�க �ேவா� மக�க�க �ேவா�மக��ேவா� மக��ேவா�

மக��ேவா� மக��ேவா� த�ன� அகமக��ேவா�
இேய� இராஜ� ந� ெசா�தமாக�னா�

இ�த� பாதாள�த��  ெசா�த�கார� அவ�
எ�த� உ�ள�த�� ெசா�தமானா�

*** ஆ ஆன�தேம பரமான�தேம 
இ� மாெப�� பா�க�யேம      2     – இ�த

1.     ச��ன�ச�� வயத�� எ�ைன� �ற���வ��டா�
�ர� ேபாய��� க��� ெகா�டா�    2
த� ஆச�தைன என��� அளி��
இைத� ெப���ெகா� எ��ைர�தா�
 ***

2.    அவ� வ�� நாளிேல எ�ைன� ெதரி�ெப��
அ�பா�� ���ேய ேச����ெகா�வா�    2
அவ� ச�கமத�� அ�� அவ�டேன
ஆ�� பா�ேய மக���த��ேவ�
 ***

3.     எ�த� ��ந�ைல�� அவ� அ�ப�னி��
எ�ைன� ப�ரி�கா� கா���ெகா�வா�    2
எ�ைன ந�ப� அவ� த�த ெபா��பதைன
அவ� வ�� வைர� கா��� ெகா�ேவ�
***
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�இைறவைன� ேத��� இைறவைன� ேத��

� இைறவைன� ேத�� ெகா����க

இைறவ� உ�ைன� ேத�க�றா�  (2)
� அவ� �க� பா�� ெகா����க

அவேரா உ� �க� பா�க�றா� (2)

1.     அ�ைகய�� அவைர அைழ�த���க�
அ��ர� ேக�� அரவைண�பா� 
�த�ைய� �வ�னி� இைற�த���க�
�த�ய�� தைலவ� ச�ரி�த��வா�

2.     இர�க� ெகா�ட ெந�ச�னிேல
இனிைம ெபாழி�த�ட வ�த��வா�
��ைமய�� வழிய�� நட�த���க�
வா�ைமய�� உ�வ�� வள��த��வா�
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ஞான�ந�ந�நைற க�னினினைகேயஞான� ந�ைற க�னிைகேய

ஞான� ந�ைற க�னிைகேய 
நாதைன� தா�க�ய ஆலயேம
ஞான� ந�ைற க�னிைகேய

மா��ய� ஏ� ��க�மா�

ப� �ட�மா� அல�கரி�தாேய – ஞான�

1.     பாவ ந�ழேல அ�கா

பா�கா�தா� உ�ைனேய பரம�
பாவ ந�ழேல அ�கா 
தா�தர� � தரி�த�டேவ
தனேதா� அமல தலெமன� ெகா�டா� 

2.    வா�ேவா� அைனவரி� தாேய
வா�லைக அைட�� வழிேய
வா�ேவா� அைனவரி� தாேய
ம�க� இ�ராேய� தாரைகேய
வாேனா� �த���� இைறவ�ேய வாழி 
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ச�ேதாஷ�ெபா��ேதச�ேதாஷ� ெபா��ேத

ச�ேதாஷ� ெபா��ேத – (2)
ச�ேதாஷ� எ�னி� ெபா��ேத அ�ேல�யா இேய�
எ�ைன இர�ச��தா� 
���� எ�ைன மா�ற�னா� 
ச�ேதாஷ� எ�னி� ெபா��ேத

1.     வழித�ப� நா� த�ரி�ேத�  
பாவ பழியைத �ம�தைல�ேத�     2
அவ� அ�� �ரேல 
அைழ�த� எ�ைனேய     2
அ�த இ�ப நாளி� எ�த� பாவ� ��க��ேற   2

2.     ச��� ேசாத��த�ட  
ேதவ உ�த�ர� உட� வ�வா�   2
ஆனா� இேய� ைகவ�டா�  
தானா�  வ�� இர�ச��பா�    2
இ�த ந�ல இேய� எ�த� ெசா�தமானாேர   2

3.     பாவ�த�� �வ��பவ� 
பாதாள�த�� அழி�த��வா�   2
நாேனா பரேலாக�த�� 
நா�� பாட� பாட�ேவ�    2
எ�னி� வா�� இேய�ேவா� எ��� வா�ேவ�   2
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தாசேரஇ�தரணிணிணையதாசேர இ�தரணிைய

தாசேர இ�தரணிைய அ�பா� 
இேய���� ெசா�தமா��ேவா�    2
ேநசமா� இேய�ைவ� ��ேவா�, 
அவைர� கா�ப��ேபா�, மாவ��� ���ேவா�,
ெவளி�ச� ��ேவா�

1.     வ��த�ப��� பார��ம�ேபாைர வ��த�ய�பா� 
அைழ�த��ேவா�    2
உரி�தா� இேய� பாவ�பார�ைத நம� ��க�ைத 
நம� ��ப�ைத� �ம�� ���தாேர 

2.     பச���ேறா���� ப�ணியாளிக��� ப�சமாக
உதவ� ெச�ேவா�    2
உச�த ந�ைமக� ந�ைற�� தைம மற�� இேய�
கனி�� த�ரி�தனேர

3.     ெந��க�ப�� ஒ��க�ப�ேடாைர �சைர நா� 
உய��த��ேவா�    2
ெபா��க ெவா�ணா க�ட�����
ந���ர�����, ப��ழி��� வ���தனேர 
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உலக� தராதஅ�ைபஉலக� தராத அ�ைப

உலக� தராத அ�ைப
த�வா� இேய� பாலா
வல� இ�ைல எ�ற ெந�ச��
அ�� தா�� ேதவபாலா    2

1.     வாேனா�க� ேசைன�பாட
ேம��ப�க� ேத� ெச�றா�   2
மாம�ன� ெபா��� த�தா�
நா� எ� ெச�ேவ� ேதவபாலா
எ� உ�ள� உ� ெசா�த� பாலா

2.     கைரகாணா� ��ப ெவ�ள�
இ��ேடா�� ேவைள வ���   2
த���ைகக� ��� எ�ைன 
உ� அ�க�� அைண���ெகா���

உ� அ�க�� அைண���ெகா���
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வ�வ�வ�ேணா� மக�க�க ���வ��ேணா� மக����

ஆ.....ஆ.....ஆ......ஆ....ஆ......ஆ......ஆ....ஆ

வ��ேணா� மக���� பா�� பாட�
உ�ைன� தாலா�ட
ம�ேணா� உவ��� பா�� பாட�
உ�ைம வரேவ�க

1.     த�ைத ெந�ச�� ம�ச� ெகா�ட

வா��ைத �ய�ேறா
ேதவ வா�வ�� �ய ேம�ைம
ஏ� �ற�தாேயா
எ� தா��த உ�ள� த�னி�
� வ�த��வாேயா

2.    க�னி�தா�� அவள� ம�ய��
உ�ைன� தாலா�ட
ப�ென� நாளா�� கா�� ந���� 
�வலய� உ�ைன வண�க

எ� வா�வ�� இ�ப� ெபாழிய
ந�� வா�ைவ ஈ�தாேயா
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