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இ�ைறய வாசக�க�:

இைறவா��ன	 எேச��ேய� ������ வாசக�. 17: 22-24,

ப��ைர�பாட� �பா. 92: 1-2, 12-15,

����த	 ப!� ெகா#��ய��$ எ%�ய இர&டா� ��'க������ வாசக�. 5: 6-10,

மா)$ எ%�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 4: 26-34

��ப� ���ைர

இேய- �./�0� அ2பா	�த இைற$லேம!

ெபா��கால��2 ப�ேனாரா� ஞா,6 ���ப�ைய 7ற�8�க உ:கைள அ2ேபா< அைழ��ேறா�. 

இைறயா>7,2 ம�களாக வாழ இ2ைறய ��வ?பா< நம�$ அைழ�@ 0<��ற�. இ�த 

இைறயா>7 தானாக 'ைள�� வள�� 0ைதைய� ேபால!�, ெப#ய மரமாக வள	�� பறைவகB2 

உைற0டமாக மா6� 7.ய க<$ 0ைதைய� ேபா26� இ���ற�. இைறவC2 0��ப��2பD 

இ�த இைறயா>7 உலெக:$� 0#�� பர0 வ��ற�. நா'� இைறயா>7,2 ��வ	களாக 

ெசயலா)6� வர� ேவ&D, இ����ப�,� ப:ேக)ேபா�.
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 !வா"க� ம�றா$�க�:

0&Eல�� F).��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ2 க&கைள உய	��GHேள2.

ப�� : ஆ&டவேர எ:கH ம2றா>ைட� ேக>ட�K�.

வா%வ&'() வ�ளேல எ) இைறவா!

உம� ��மகC2 அைழ�ைப ஏ)6 உம� ��Mசைபைய ஆK� ���த�ைத 8ரா27/, ஆய	கH, 

$��கH, இ�பா� �ற0ய	, ெபா�Nைல,ன	 த� அைழ�8)$ ஏ)ப ந)ெச+�,2 ��வ	களாக 

அவ	கH வல� வ�� �./�02 சா>7களாக வாழ வர� ேவ&D இைறவா உைம ம2றா<�ேறா�.

ந$� வள0�பவரா) இைறவா,

7.ய க<$ 0ைதயாக ஊ2ற�ப><, உலெக:$� ெச?�� வள	�� ெகா&D��$� ��Mசைப,2 

ம�கH அைனவ��, இைறயா>7,2 ம��P<கB2பD வாழ!�, உல�� அைம�ையG�, 

ஒ)6ைமையG� உ�வா�$� இைறயா>7,2 ��வ	களாக ெசய�பட!� �ைண@#ய 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.

உைற ட) தபவரா) இைறவா,

உ�ைம அ.யாத ம�கH அைனவ�� S	 ந>< வள	�த ��Mசைப,� உைற0ட� ேதட!�, உம� 

ஆ>7ைய ஏ)6�ெகா&< உ&ைம�$ சா26 பக	பவ	களாக வாழ!� �&<த� அB�க 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.
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உ5ற �ைணவரா) இைறவா,

Nைலய)ற எ:கH உட��காக ப�ேவ6 �2ப:கைள அTப0�$� நா:கH, Nைலயான உல�� 

வாழ� ேதைவயான ந2ைமகைள ெச+�, உம� S�� U	�82 த&டைன�$ ஆளாகாதவா6 உத0@#ய 

ேவ&<ெம26 உ�ைம ம2றா<�ேறா�.

எ�க� பா�கா�7 அர9), ேகா$ைட:மான எ) இைறவா!

ெதா)6ேநாய� அவ�G�� அ�HபVயாள	கH, அ�Hசேகாத#கH, ெபா�ம�கH ஆ�ய 

அைனவைரG� கா�பா)6�. உம� வா	�ைதயா� வளைம� ப<�� அவ	கK�$ உHள'� உட�� 

வள� ெப)6 இ�தேநா,ைன ெவ2.ட வர� ேவ&D இைறவா உைம ம2றா<�2ேறா�.

இர'க��ள எ) இைறவா!

உலகெம:$� �2@6� ��அைவைய� க&ேணா�$�. ேகா0> ெதா)6ேநா+ காரணமாக நா:கH 

அ�கமான அ�HபVயாள	கைளG�, அ�>சேகாத#கைளG� இழ��0ட Nைல,� ேம�� 

இ�Nைல ெதாடராம� இ��க உ�ைம ம2றா<�ேறா�. அைனவ��$� அரணாக!� ேகா>ைடயாக 

இ��� அவ	கைள பா�கா�க ேதைவயான வர:கைள அ�ள ேவ&<�ேறா�.

<ைல வா%= அ&>��) எ) இைறவா!

உ� $<�ப:கB� �./�0� ம#�த 0-வா7கH ம)6� ெதா)6ேநாயா� ம#�த அைனவ�� 

N��ய இைள�பா). அைடய!�, உ� @Cத	கB� ���W>ட��� அவ	கைள இைண��ட!� 

அ�H @#ய ேவ&<ெம26 இைறவா உ�ைம ம2றா<�ேறா�.
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