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இ	ைறய வாசக�க�:

ெதாட�க ������ வாசக� 22: 1-2, 9-13, 15-18,

�பா 116: 10,15. 16-17. 18-19,

����த� ப�� உேராைமய��" எ$�ய ��%க������ வாசக� 8: 31b-34 ,

மா&" எ$�ய ந&ெச(�)���� வாசக� 9: 2-10

���ப� �	�ைர

அைழ�க,ெப&றவ�கேள,

மா012" கட�34 ெபயரா� இ4ைறய ��வ�பா0��" உ6கைள அ47ட4 வரேவ&8ேறா�. 

இ4: நா� தவ�கால��4 இர
டா� ஞா)ைற 1ற,=�84ேறா�. இ4ைறய ��வ�பா� நா� 

கட�>�" உ?யவ�களாக உ�மாற நம�" அைழ,7 @��8ற�. ��Aச0ட%� இைறவா�"க>� 

இேயB@� CைறேவDன. அவ�ைடய இைற மா01)� நா%� ப6"ெபற ேவ
�ெம4றா�, 

இேயB@4 வா��ைதக>�" ெச@சா(�� வாழ ேவ
�� எ4பைத நா� உண�ேவா�. உ�மா&ற� 

ெப&: இேயB@4 சா01களா( வா$� வர� ேவ
G, இ���,ப�)� உ��கமாக ம4றா�ேவா�.
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 !வா"க� ம	றா$%க�:

@
Hல8� I&D�,பவேர! உ�ைம ேநா�8ேய எ4 க
கைள உய���KLேள4.

ப�� : ஆ
டவேர எ6கL ம4றா0ைட� ேக0ட�>�.

ந�'�ைக� ெகா�ேவாைர* +ழ-. /01� ேபர	2 ெத3வேம!

இ�தவ�கால��� �47:� உ� ��Aசைப�காக ேவ
�8ேறா�. உலெக6"� ந&ெச(�)4 

ெபா�0�� �4ப6கைளK�, N@ரவா�ைதK� எ��ெகாL>� ��Aசைப)4 பOயாள�கL 

அைனவ��"� �4ப�தா� �வ
�ேபா( @டாதபGK�, மன@ர��)� ெவ��, ேபாகாதபG 

இ��"�பGK� இ��க��, ஆ=ரகா� ேபா� தளராத ந�=�ைக)� வாழ�� ேவ
Gய அ�ைள, 

ெபா���ட ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ேவ
�8ேறா�.

த-ைத�	  ��ப�ைத /ைறேவ0ற உ�ைமேய எ7ைமயா�8� ெகாட இேய!ேவ,

உ�ைம, ேபா&:8ேறா�. எPவள� மா01 Cைற�த Q�, எPவள� எ3ைமயா(, பOவா( 

பOயா&DR�. இPவா:, த�ைத�", ெப�ைம ேச��Nேர. உம�" ந4D. நா6க>� உ�ைம, ேபால 

த�ைத)4 @�,ப�ைதேய Cைறேவ&ற��, இைற� ���ள���", பO�� நட�க�� அ�Lதார 

ேவ
�ெம4: உ�ைம ம4றா�8ேறா�.

எ�கைள உம. மா$"�	 ப�1தார;களாக அைழ�1� ஆடவேர,

உ�ைம, ேபா&:8ேறா�. உம� சாயலாக, பைட�க,ப0G��"� நா6கL எ6கள� உ
ைமயான 

சாயைல, மா01ைய� க
�ெகாL>� அSபவ6கைள எ6க>�"� தா��. இ�தவ�கால��� 

நா6கL ெசப��T�, தவ %ய&1க3T� உ�ேமா� ஒ4D��, உ�மாற ேவ
�ெம4: உ�ைம 

ம4றா�8ேறா�.
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ந�'�ைக� ெகா�ேவாைர* +ழ-. /01� ேபர	2 ெத3வேம!

Q� வா�க3�த நா0ைடK� வாVைவK� அைடய ஆ=ரகா� ெகா
ட ெபா:ைமK�, ந�=�ைகK� 

எ6கL "��ப�தா� அைனவ�� உண���, �4ப��4 %G@� ெவ&DையK�, ம8VA1ையK� 

ெபற இ�தவ�கால�ைத ந4" பய4ப��� இைறமக4 இேயBைவ,ேபா� =ற��காக உைழ��ட� 

ேதைவயான ந�ல மனCைலைய� த��ட ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�84ேறா�.

ந�'�ைக ெகா�ேவாைர +ழ-. /01� ேபர	2 ெத3வேம!

பா�கL, �4ப�, சா� வ�யாகேவ மா01ைம 2"�த உம� @
ணக ம8VA1)� ப6ேக&க 

%GKெமS� உ
ைமைய உ(��ண��� நா6கL அத&" த"�KLளவ�களாக எ�ைம உ�மா&ற 

வரம3�க ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�84ேறா�.

ம��.வ��1 எ>லா� ம��.வரா8ய எ� இைறவா!

உலகெம6"� பர@ வ�� ெதா&: ேநா)4 ெகா�ைமக3���� எ� ம�கைள� கா,பா&:�. 

ேநாைய� க0�ப��த��, அவ�க>�", பO@ைடA ெச(K� அைனவைரK� அ�த ேநா)4 

ஆப��க3���� பா�கா��, உைழ�க ந�ல ஆேரா�8ய�ைதK�, மன உ:�ையK� அ3��ட 

ேவ
�ெம4: இைறவா உ�ைம ம4றா�8ேறா�.
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