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இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப	க� ���� வாசக� 4: 32-35,

�பா 118: 2-4. 16யb-18. 22-24,

����த� ேயாவா� எ��ய �த� ���க����� வாசக� 5: 1-6,

+ேயாவா� எ��ய ந�ெச������ வாசக� 20: 19-31

���ப  !�"ைர

ந� ஆ!டவ� இேய$ %&'�(� கட)*� த�ைத,மானவ� ேபா�&! அவ� த� ேப1ர3க���ப4, 

இற�த இேய$ %&'�ைவ உ���ெதழ9 ெச�� நம3:; <�;=ற;< அ>���ளா�.

அ�<A3க சேகாதர சேகாத1கேள! இேய$ேவ ஆ!டவ� எ�B� இCய நாம��� ந� வாD��3க�. 

இ�E பா'கா3 கால� இர!டா� ஞா�E. உ���த இேய$(� =ரச�ன��� ($வாச�ேதாH�, 

ேவ!Hத�கேளாH� நா�ஒ�E J4,�ேளா�.

இேய$(� உ��;=C� மCத�க� அைனவ�3:� ம%D9K,�, மன அைம�,� =ற3%�ற�. 

பாவ��� (ைளவாக மCத :ல� ச��3:� எ�த� தைடக*� இேய$(� உ��;=னா� 

தக�3க;பH%�ற�. உLக*3: அைம� உ1�தா:க எ�E த� Mடைர வாD��, பல;பH��ய இேய$ 

நம3:� அேத அ�<தமான ஆM�வாத�ைத� த�%�றா�. அ�ேதாH நா� உடN�, ஆ�மா(N� 

நல� ெபற �ய ஆ(ைய; ெபாO�� பாவம�C;< எ�B� அ�Pசாதன���கான ப	ைய,�, 

அBம�ைய,� அவ�ைடய ப	ைய� ெதாட��தா�E%�றவ�க*3: வழL:%�றா�. இத� 

வOயாக நா� ந�=3ைக ெகா!H ெசா�ெலா!ணா, ஒ;ப�ற ம%D9Kயைட�� ேப�வைக 

ெகா�வேதாH ந� ந�=3ைக�� :&3ேகாளான ஆ�ம RPைப,� ெபE%ேறா�;. இ�த; 

ேப�!ைமகைள மன��� ஆழ; ப��தவ�களாக� ெதாட�� ��;ப�� பLேக�ேபா�.
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#$வா%க� ம�றா'�க�:

(!Tல%� U�&�;பவேர! உ�ைம ேநா3%ேய எ� க!கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ!டவேர எLக� ம�றாPைட3 ேகPட�*�.

பாவ(��)*�, சா#�)*� ,-�* இேய$ைவ ெவ0- ெகா�ள2 ெச3த த5ைதேய இைறவா!

�ய ஆ(�� Wைற வ�லைமயா� இ�ைறய ��9சைப�� எ� ���த�ைத, ஆய�க�, :�3க�, 

�ற(க�, அைனவ�� RP=� பாைத�� ம3கைள ெவ�&,ட� வOநடா��9 ெச�ல ேவ!4ய 

ச3�ைய,�, ஆ�றைல,� அவ�க*3: அ>��3 கா��ட ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம 

ம�றாH%�ேறா�.

7��� ேதவேன இைறவா!

அX�, அ4ைம�தன� இவ�ைற அO��ட அைன�� நாHக>� தைலவ�க*� பாHபட)�, 

உ!ைம�� வOதா� எ�E� WைலெபE� எ�பைத உண��� ந�லாPK ெச��ட ேவ!4ய 

அ�ைள அ>��3 கா��ட ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.

சமாதான(�� ேதவேன இைறவா!

இேய$ த� Mட�3: வழL%ய அேத சமாதான�ைத நாLக� ஒYெவா�வ��, ம�E� உலக ம3க� 

ஒYெவா�வ�� ெப�E ம%D��ட)� அைன��3 :H�பLக>N� சமாதான�, ஒ�றைம 

வள��ேதாL%ட)� வர� தர ேவ!Hெம�E இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.
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அ�:( த5ைதேய இைறவா!

உலக; ப�&னா� உ!ைம3 கட)ளா%ய உ�ைம மற�� வா�� இைளஞ�க�: Xேர ஆ!டவ�, Xேர 

கட)� எ�பைத உண��� உ�A� <�ய வாDைவ3 காண மனமா�ற� ெபற ேவ!Hெம�E 

இைறவா உ�ைம ம�றாH%�ேறா�.

உ�னதரான த5ைதேய!

��அைவ�� �!களாக வள��� வ�� எ� இைளேயா�க� உல%� ஏ�பH� மா�றLகளா� 

அவ�க>� ந�=3ைக3:�, ($வாச���:� அ9$E�தலாக அைம��, அைவ த�� வா3:E�யா� 

தவறான பாைத�� ேபாகாம�, உம� வா3:E�க� அவ�க>� வாD3ைக; பாைத3: வO3காP4 

எ�ப�� உE�ேயாH கா���3:� ந�N�ள�ைத அவ�க*3:� த�த�ள ேவ!Hெம�E உ���த 

இேய$(� வOயாக உ�ைம ம�றாH%ேறா�.

#�<= வா>பவரா� இைறவா,

எLக� :H�ப��ன�க� அைனவ�� சாPKகளாக வா��ைதயா� மPHம�ல, வாD3ைக [லமாக)� 

ெவ>;பH�த)�, இேய$(� K�தைனக�, ப	வாD), இE� இல3: இவ�ைற எமதா3% 

இ�3:Aட��� (!ணக�ைத உ�வா3க� ேதைவயான ந�வரLகைள� தர ேவ!Hெம�E உ���த 

இேய$(� வOயாக உ�ைம ம�றாH%ேறா�.

?ைலவா>@( த�� ஊ0றா,ய எ� இைறவா!

ெகாேரானா ைவர' ேநாயா� பா�3க;பPட உலக நாHக>� ம3கைள3 க!ேணா3%ய�*�. 

அவ�க� அைனவ�� (ைர(� :ணமைடய)�, இ�ேநா� ��&N� XL%ட)�, இ�தவ3கால��� 

உ� ம3க� அைனவ�� ஆலய� ெச�E, ஒ�&ைண��9 ெச=3க)� ேதைவயான அ�ைள வழL%ட 

இைறவா உ�Aட� ம�றாH%ேறா�.
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