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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எேர�யா ������ வாசக� 33:14-16,

ப��ைர�பாட! �பா 25:4-5, 8-9, 10,14,

�"#�$� வ�ைக�ெக�& ��'(த� ப*! ெதசேலா,�க��- எ.�ய /த! ��/க'����� 

வாசக� 3:12-4:2,

0�கா எ.�ய ந2ெச3�4���� வாசக� 21: 25-28, 34-36)

���ப� �
�ைர

ேம�ைம�-6யவ�கேள, ��வ�ைக�கால'�� /த! ஞா4& ���ப��- உ�க� அைனவைர<� 

அ�=ட� அைழ��ேறா�. =�ய ��வ@பாAB ஆDE� /த! நாளா�ய இ�&, ஆDடவ6� 

இரDடா� வ�ைகைய� ப2" F���க நா� அைழ�க�பB�ேறா�. மDGல�! Hல*� 

-ழ�ப/�, $DெவI4! ேதா�&� அைடயாள�கJ� ஆDடவ6� வ�ைகைய /�ன"$�-� 

என இேயK /�ன"$'��ளா�. நம� LA=�காக நா� எ�ெபா.�� தயாராக இ��க ேவDBெமன 

இ�ைறய ��வ@பாB நம�- அைழ�= $B��ற�. ஆDடவ� /�,ைல4! H2க 

வ!லவராவத2- எ�ெபா.�� $@'���� ம�றாBபவ�களா3 வா.� வர� ேவDE, இ�த 

���ப�4! ப�ேக2ேபா�.
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��வா�க� ம
றா"�க�:

$DGல�! M2"��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� கDகைள உய�'�<�ேள�.

ப�! : ஆDடவேர எ�க� ம�றாAைட� ேகAட�J�.

$%த& 'ைற(தவரா& இைறவா,

��Oசைப இ�& ெதாட�-� ��வ@பாAB ஆDE! எ� ��'த�ைத' ெதாட��� 

ெபா�Hைல4ன� வைர அைனவ�� வ�� நாAகI! எ��ேநா��4��-� வ�ைக4� ேபா� 

இைறவ� ��/� தைலH���� H2பத2- எ�கைள நா�க� தயா6'�� ெகா�ள இ�த' 

��வ�ைக� கால'ைதO ச6யான /ைற4! பய� பB'��ெகா�ள ேவDEய ஞான'ைத அ�ள 

ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

ேம
ைம 'ைற(தவரா& இைறவா,

உ� ��மக,� வ�ைக�காக எ�ெபா.�� $@'���� ம�றாBபவ�களா3 வா.� வர'ைத, 

எ�க� ப�-'த�ைத, அ�Aசேகாத6க�, ப�- ம�க� அைனவ ��-� வழ��, உட!, உ�ள, ஆ�ம 

Kக'ேதாB பா�கா�க ேவDBெம�& உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

இைறந&-�ைக ெகா�டவ0களா2 வா3(4, எ�0ேநா�கா ெபா64க7� இற�-ைன9 ச(��க 

ேந0(���;& எ�ண=ற ��வா�க>�காக ம
றா�ேவா&:

யா�� Hைனயாத உ'த6��ற #தல'�! இ����ற ஆ�மா�க� அைனவைர<� உ� பாத'�! 

அ��பP���ேறா�. அவ�க� அைனவைர<� $ைரவாக உ� இ!ல'�! அைழ'�, ப6K'த�க� 

QAட'�! ேச�'�, உ�ைம� ேபா2"� =கழ வர� அ�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம 

ம�றாB�ேறா�.
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ேப?
ப @"A� எBக>�; இட& த�& எ& அ
$ இைறவா!

மரண'த&வா4��ள ��=�� அ�ப�க� அைனவ�� இைறமக� இேயK$� Hைலயான 

அைம�ைய<�, ேப6�பMAE� இ�ப'ைத<� /.ைமயாக� ெப2"ட அ��=6ய 

ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

எம�; இரB;& தா@�
 மகேன, எ& இைறவா!

ெதா2&ேநா4� தா�க'����� /.ைமயாக $Bதைல� ெபற*�, வ��கால'�! எ� ச�த�ன� 

ந2Kக/�, மனபல/�, ெபா�ளாதார வள�OF<� ெப2& இS*ல�! உம� ெச3Mர�களா3 

பPெச3�ட அவ�கJ�- ஞான'ைத<�, �டமான ந�T�ைக<� தர ேவDBெம�& இைறவா 

உ�ைம ம�றாB��ேறா�.

அைம�யான F0'ைலக>�; எைன அைழ	49 ெச�H& த(ைதேய இைறவா!

வ�� �"#� Tற�=� ெப�$ழா$� /� தயா6�=கைள நா�க� ெவ&�, ெவ2& ெவI 

அைடயள�கைள ைமய�பB'� வாழாம! ஆ�Lக' தயா6�=கI! எ�கைள� =��T'�� 

ெகாDB, உ� Tற�= ஏைழகJ�- ந2ெச3�யாக அைம�த� ேபால நா�கJ� ந2ெச3�4� 

(�வ�களாக வாழ வரம�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

மIைம 'ைற(தவரா& இைறவா,

உம� மாAF�- எ�ரான Fைல வ@பாBக� அைன'�� எ� நாAB ம�க� நB$! இ��� ஒ@ய*�, 

உDைம இைறவனா�ய உ�ைம அ"�� ெகா�வ�! அவ�க� ஆ�வ� ெகா�ள*� அ��=6ய 

ேவDBெம�& உ�ைம ம�றாB�ேறா�.

எBக� ேதைவக� அைன	ைதJ& 'ைறK ெச2J& த(ைதேய! எ& பBைக வ�நட	� இற(த பB; 

;��க>�காK&, பB;ம�க>�காகK& ம
றா�Iேறா&.

உ4ேராB இ��-�ேபா� எ�,ட� ந�T�ைக ெகா�J� எவ�� எ�&ேம சாகமாAடா� 

எ�ப�2�ன�க உ�L� ந�T�ைக ெகாDB வாW�� இற�த ஆ�மா�க� அைன'�� த�கJைடய 

பாவ�கIனா! உ'த6��ற #தல'�! இ��தா�� அவ�கைள Hைறவாக ஆF�வ�'� உ� வானக 

MAE! ேச�'த�ள ேவDBெம�& இைறவா உ�ைம ம�றாB�ேறா�.
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