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(இ�ைறய வாசக�க�: 

����த� ப�க� ������ வாசக�:

2: 1-11,���பாட�04: 1,24. 29-30. 31,34,

����த� ப��ெகா ��ய�!" எ$�ய %தலா� ��%க������ வாசக� 

12: 3-7, 12-13,

'(த ேயாவா� எ$�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 20:19-23)

���ப� %�.ைர

இைற ஆ1!" யவ�கேள, �ய ஆ1யா � வ�ைக� ெப�1ழா� ���ப�!" 

உ�க� அைனவைர8� அ�ேபா9 வரேவ+:ேறா�. ந� ஆ<டவ� இேய= 

:>?� 1<ணக� ெச�A� %�', தன� Bட�கைள பல�ப9��� 

�ைணயாளராக �ய ஆ1யாைர அ.�'வதாக வா!கC����தா�. இேய= 

1<ேண+ற� அைட�த ப�தா� நாC� �ய ஆ1யா � வ�ைக DகE�த�. 

ேத+றரவாளரான �ய ஆ1யா � ஆ+றலா� உF��ப9�த�பGட 

����த�க� :>?�1� ந+ெச,�ைய� ���ட� பைறசா+> ��Hசைபைய 

DF1ய நாைள நா� இ�F ெகா<டா9:ேறா�. ����த�கைள� ேபா�F �ய 

ஆ1யா � ஆ+றைல� ெப+றவ�களா, :>?��!" சா�F பக�� 

வர��!காக, இ����ப�-� நா� உ�!கமாக ம�றா9ேவா�.
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��வா�க� ம�றா��க�:

ஆ�ைய ெபா�பவரா� இைறவா,

�ய ஆ1யா � வ�ைகயா� ேதா�> வள��த ��Hசைப, அேத ஆ1யாரா� 

வJநட�த�பG9 ெசJ�ேதா�"மாF, ���த�ைத, ஆய�க�, "�!க�, 

�றவற�தா� அைனவ�!"� ஆ1யானவ � அ�� ெகாைடகைள வழ�க 

ேவ<9ெம�F உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

அ�"# த%ைதேய எ� இைறவா!

உ!ைர� ரKயா ேபா� 1ைர1� %L� ெபற��; அைம�யான Nழ� 

ஏ+பட��, ேபா � பா��'!க� 1ைர1� Bரைடய��, வ�%ைறக� 

%+F�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

ஞான#�� உைற�டமான எ� இைறவா!

ேபா னா� பல1த இழ�'!கைளH ச��!:�ற ம!கைள 

ஒ�'!ெகா9!:�ேறா�. அ�பான ம(த�கைள, உட� உF�'!கைள, 

உடைமகைள, D�ம�ைய, மன ம:EHQைய, ேவைலகைள இ�.� பலவ+ைற 

இழ�� த1�ேபா�!" ஆFதலாக��; ஆதரவாக�� Rேர இ�!க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.
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ந. ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவFபா9க� ஏ+ப9:�றேபா� ச<ைடகைள 19�� அைம�� ேபH= 

வா��ைதகC� S�� காண��, ம!கC� அைம�யான வாEைவ8�, நலைன8� 

">�� அ!கைற ெகா�ள��, எ�க� தைலவ�கைள வJ நட�த 

ேவ<9ெம�F இைறவா உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

��/. வா0பவரா� இைறவா,

இT�ல:� =க�கைள நாL உ�ைம� 'ற!க��� வா$� ம!க� அைனவ��, 

1<ணக வாEைவ� ப+> Q��!க��, R� கா<U�த அ�' வJ-� நட�� 

1<ணக வாEைவ உ ைமயா!:!ெகா�ள�� உதவ ேவ<9ெம�F உ�ைம 

ம�றா9:ேறா�.

"1வா02 அ3பவரா� இைறவா,

இ�த உல:� பண�, பத1, Q+>�ப� ேபா�றவ+>� =க�கைள� ேதL, அ�� 

வாE1� நாGடV�> வா$� ம!க� W� உம� '��U!"� ஆ1ைய� 

ெபாJ��, 1<ணக�ைத வாEைவ நாL� ேத9� மனைத அவ�கX!" அ�ள 

ேவ<9ெம�F உ�ைம ம�றா9:ேறா�.

இைறவா!

W<9� உலைக வாGLவைத!"� இ�த ெதா+F ேநா-���� உலகம!கைள 

கா�பா+F�. இழ�த வாEைவ W<9� ெப+F வளைமேயா9 

'��ெபாJேவா9� உம� சாGQகளாக வல� வர� ேதைவயான அ�ைள� 

ெபாJ8மாF உ-��த இேய=1� வJயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா9:�ேறா�.
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