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(இ�ைறய வாசக�க�:

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக�: 2:12,17-20,

ப��ைர�பாட : �பா. 54:1-4,6,

��"#த% யா&ேகா' எ)�ய ��*க"����� வாசக�: 3:16-4:3,

மா+, எ)�ய ந+ெச/�0���� வாசக�: 9:30-37 )

��ப� ���ைர

இேதா! கட2� என&," �ைணவரா/ இ�&4�றா%: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ 

உ�ேளா�ட� இ�&4�றா%: த�னா%வ"ேதா9 உம&,� ப� ெச�"�ேவ�: ஆ:டவேர, உம� 

ெபய�&, ந�< ெச�"�ேவ�:

அ�'>&க சேகாதர சேகாத?கேள! தம� ���ெபய?� வ லைமயா  ந�ைம& கா�பா+@� 

A:ணக" த�ைத0� ���ெபயரா  ந வா5"�&க� B< இ" ���ப�& ெகா:டாCட"�+, 

உ�கைள அ�ேபா9 வரேவ+4�ேறா�. இ�@ ெபா�&கால� இ�ப"� ஐ�தா� ஞா0@. இேதா! 

கட2� என&," �ைணவரா/ இ�&4�றா%: எ� தைலவ% எ� வா52&, ஆதரவா/ உ�ேளா�ட� 

இ�&4�றா%: த�னா%வ"ேதா9 உம&,� ப� ெச�"�ேவ�: ஆ:டவேர, உம� ெபய�&, ந�< 

ெச�"�ேவ�: இ�ேவ ந�@.' எ�F� இைறவா%ைதக� இ�@ எம� இதய"����� எ)வதாக 

மாறC9�. ஒ�வ% *த வராக இ�&க A��Hனா  அவ% அைனவ?�� கைடIயானவராக2� 

அைனவ�&,� ெதா:டராக2� இ�&கC9�. எ�F� இைறவா%"ைத எம� இய&க ஆ+ற  

ச&�யாக மாறC9�.இைவகைள ந� இதய"�  இ�"� இ"���ப�0  வர�ேகC9J ெசH�ேபா�.
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!"வா#க$ ம�றா'�க$:

A:Kல4  L+<��பவேர! உ�ைம ேநா&4ேய எ� க:கைள உய%"�M�ேள�.

ப�  : ஆ:டவேர எ�க� ம�றாCைட& ேகCட�N�.

ஆ#க$ வழ*+� ஆ,ற�� ஊ,ேற இைறவா!

எ� ��"த�ைத, ஆய%க�, அ�CபOயாள%க�, அ�Cசேகாத?க�, இைறம&களா4ய நா�க� 

பOAைட� ெப@வைதAட� பO� '?வேத ேம  எ�பதைன உண%�� த�னலம+றவ%களா/ உ� 

ம&கN&கா/ உைழ"�ட , கட2Q� H�ைளகளாக வாழ வர�கைள" தர ேவ:9ெம�@ இைறவா 

உ�ைம ம�றா94ேறா�.

இைறமகனா���� உ�ைமேய தா3��	 ெகா�ட இேய"ேவ, உ�ைம� ேபா,�6ேறா�.

எ�க� ம"�0  உ�ள “யா% ெப?யவ%?” எ�F� ேபாCU மனVைலைய அக+<, நா�க� 

ஒ�வ�&ெகா�வ% பO ெச/ய2�, Hற?� தைலைமைய ஏ+@ ெசய பட2� ந ல மனைத 

எ�கN&," த�த�ள ேவ:9ெம�@ உ�ைம ம�றா94ேறா�.

எ� வா39	+ ஆதரவா:$ள த�ைதேய!

ப ேவ@ Vக52க� Xலமாக Y% எம&, எ�ெபா)�� ஆதரவா0�&4�Z% எ�F� மாெப�� 

உ:ைமைய நா�க� உண%�� உம&, ந�< ெசா �4�ேறா�. நா�க� ஒ[ெவா�வ�� எ�க� 

*�மா�?ைகயான வா5வா  அைம�ைய ஏ+ப9"�ேவாராக2�,இர&க*�, ந+ெசய கN� 

ெகா:டவ%களாக2� வா5வத+, ேவ:Uய அ�ைள அQ"�& கா"�ட ேவ:9ெம�@ இைறவா 

உ�ைம ம�றா94�ேறா�.
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அ=லனவ,ைற அ��� ந=லன? ெசA:� இைறவா!

ேந%ைமயானவா52 வாழ2�, ஆணவேபா&ைக AC9 AC9& ,ழ�ைத உ�ள� ெகா:டவரா/ 

வாழ2�, அதனா  ஏ+ப9� த+கா�கமான ேதா Aைய ெவ�@ Vர��ரமான ெவ+<� ெப+<ட 

உைழ�ைபM�, உ@�ையM� தரேவ:U இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�..

��ேன,ற� பாைத�= வ�நட��� Bெவா இைறவா!

ேபராைசM� ெபாறாைமMேம ச:ைடJ சJசர2&க& காரண� எ�பைத உண%�� எ� நாC9" 

தைலவ%க� \யச&�கQ� ெவQபாடான ேபராைசையM�, ெபாறாைமையM� *+<�� அவ%க� 

உ�ள"����� Y&4 எ� ம&க� நல� வாழ, அவ%க� உைழ"�ட ேவ:U வர�கைள வழ�4ட 

இைறவா உ�>ட� ம�றா94ேறா�..

வா3ைவ ெவ,Cயா	+� !�ணக� த�ைதேய!

ம�த�ைடய வ]ேயா ^யநல"�� வ]. ஆனா  கட2Q� வ]ேயா ெபா@ைம0� வ], தா5JI0� 

வ] எ�பைத அ<�� அ9"தவ� வா5�தா  தாF� வாழ *UM� எ�ற ந ெல:ண"ைத எ� 

இைளேயா?� உ�ள"�  ப�2J ெச/�ட ேவ:9ெம�@ இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�.

உம	காக	 கா���ேபாE	+ அைம� அF	+� இைறவா!

உ� ��அைவ இ�@ ச��&,� சவா கைளM�, ெகா9ைமகைளM�, அத+, ஏ+ப9� 

அவெபய%கQ����� கா"த�N�. ெபா@ைமM�, அைம�M� இ@�0  ெவ+<� ெப@� எ�ற 

�டமான ந�H&ைகைய எ�க� உ�ள�கQ  Vைலெபற, உம� ஞான"ைதM� ஆ_ைரM� தர ேவ:U 

இைறவா உ�ைம ம�றா94ேறா�..

��ப*கைள G	+பவரா� இைறவா,

உலெக�,� Y�&காக2�, அைம�&காக2� ஏ�,� உம� ம&கQ� ��ப�கைள Y&4, அவ%க� 

A��'� Y�M�, அைம�M� Vைற�த உலைக உ�வா&4ட ேவ:9ெம�@ உ�ைம 

ம�றா94ேறா�.
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