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(இ�ைறய வாசக�க�:

அரச�க� இர�டா� ������ வாசக�. 4: 42-44,

ப�ல�: ஆ�டவேர, எ�லா உ#$ன�க&� ��'ப(ைத*� +ைறேவ,-.�/�.,

0�(1த� ப2� எேப3ய�45 எ60ய 0�7க(0���� வாசக�. 4: 1-6,

ேயாவா� எ60ய ந,ெச:0#���� வாசக� 6: 1-15)

���ப� ��ைர

அ�பா��த இைறம4கேள! ெபா�4கால� ஆ�>� 17ஆ� ஞா#-( 0�'ப�#� அ�@� 

ப.�ைவ' ெப,Aட ெத:வ(0� 0�வ>க� நா> வ���ள அைனவ�45� இைறஇேயB�� 

ெபயரா� அ�C வாD(�4க�.

வாD245$யவ�கேள, இைறவ� நம45 E50யாக த�.றா� எ�ற க�(ைத இ�ைறய 0�வFபாG 

நம45 7�ைவ4.ற�. ம4க� H� ப$2 ெகா�டவரா: இேயB அ'ப�கைள' பIகJ ெச:.றா�. ந� 

ேம� கK2 காLG� இைறவ�, நம� வாD�� அ,Cத�கைள ெச:ய2� தயாராக இ�4.றா� 

எ�பைத உண��� ெகா�ள நா� அைழ4க'பG.ேறா�. இைறவK� ெசய�பாLைட ந� வாD�� 

உணர, நா� அ�ேபாG� தாDைமேயாG� ந�ைம அவ$ட� ஒ'பைட4க ேவ�>ய� அவ3ய�. 

ஆ�டவ$� அ�Pெசய�கைள நம� வாD�� காண வர� ேவ�>, இ�த 0�'ப�#� 

ப�ேக,ேபா�.
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��வா�க  மறா#�க :

��Qல.� R,A�'பவேர! உ�ைம ேநா4.ேய எ� க�கைள உய�(0*�ேள�.

ப0� : ஆ�டவேர எ�க� ம�றாLைட4 ேகLட�S�.

ப%யா'ற அைழ�பவரா� இைறவா,

0�Jசைபைய வFநட(�� 0�(த�ைத, ஆய�க�, 5�4க�, �றவற(தா� அைன வ�� உம� ம4க� 

H� ப$2 ெகா�S� ந�ல ேம:'ப�களாக2�, அவ�க&� ேதைவயA�� பTC$*� 3ற�த 

தைலவ�களாக2� ெசய�பட �ைண+,க ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.

இர�க� உ ளவரா� இைறவா,

உலெக�5� வா6� ம4க� அைனவ�� த�க� ேதைவக&� உ�ைமேய நா> வர2�, உம� 

இர4க(தா� அைன(� நல�கைள*� ெப,-, உம45 உக�த ம4களாக உ�மா,ற� ெபற2� வரம�ள 

ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.

வா.வ/�பவரா� இைறவா,

ேபா�J Uழ�, வறL3, இ�லாைம, இயலாைம ேபா�ற காரண�களா� உண��A வாGேவா�45�, 

அ�@�ைம, அைம0#�ைம, நலE�ைம ேபா�ற ��ப�களா� வ���ேவா�45� C�வாD2 

வழ�.ட ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.

2



க�ைண� கடேல இைறவா!

+ராக$'C, Cற4கT'C, ேநா#� தா4க� ேபா�ற காரண�களா� இJச7க(0���� �ல. வா6� 

ஏைழ எ&ேயா�க�, ைக�ட'பLட ெப,ேறா�க�, அனாைதக� H�G� அ�@� உற�� 

இைண�0ட2�, C� வாD2' ெபற2� அ��C$ய ேவ�Gெம�- இைறவா உ�ைம 

ம�றாG.ேறா�.

கால4கைள� கட5த எ� இைறவா!

எ� நாL>� உ�ள இைளேயா� த�க� இளைம4 கால�க&� உ� 1ய ஆ�#� �ைணைய நா> 

ஞான(ைத' ெப,-( த�க� ெசா�லாI�, ெசயலாI� .AW��� சாL3களாக( 0கழ( 

ேதைவயான அ�� வர�கைள( தர ேவ�Gெம�- இைறவா உ�ைம ம�றாG.�ேறா�.

ப�பாளேர எ� இைறவா!

நா� மLG� ப.�வதா� எ�ன ெச:ய 7>*� எ�ற எ0�மைற எ�ண�க&���� எ�ைம 

�G�(�' ப.�2 மன'பா�ைம வளர2�, உ� 0�மக� இேயBைவ'ேபா� ப.����G வா6� 

அவ$� 3ற�த Xட�களாக எ� அயலா�ட� இைண�� வாD�0ட வர� ேவ�> உ�ைம 

ம�றாG.ேறா�.

இைறவா�8னரான இேய�ேவ, உம�: ந< =�8ேறா�.

ஐ�� அ'ப�கைள4 ெகா�G ஐயா#ர� ேப�45 உணவ&(Zேர. இ�-� எ�Tலட�கா ம4கS45 

உ�ைமேய உணவாக( த�./ேர. உ�ைம' ேபா,-.ேறா�. ந,க�ைண ���0� உ�ைம 

இைறவனாக, ஆ�டவராக4 க�G ஆரா04க வரம�ள ேவ�Gெம�- உ�ைம ம�றாG.ேறா�.
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