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(இ�ைறய வாசக�க�: 

��ெமா�க� 8;22-31,

���பாட�க� 8;3-8,

�ய ப�� உேராைமய��� எ �ய ��!க"�#�$% இர&டா' வாசக' - 5;1-5,

+ேயாவா� எ �ய ந*ெச+�,#�$% வாசக' 16:12-15)

���ப# !�-ைர

இைறவ-��.யவ/கேள, 2ெவா� இைறவ� ெப�3ழா ���ப#�� உ�க� அைனவைர7' 

வரேவ*ப�� ெப�ம89:; அைட8ேறா'. ம=த அ?��� எ@டாத மைறெபா�ளா8ய இைறவ=� 

இய�A�� ��:சைப இ�B 3ழா எC�8ற%. ம=தைர தம% சாயலாக பைட"த இைறவ�, த$ைத, 

மக�, �ய ஆ3யா/ எ�ற 2�B இைறயா@களாக F@G� வரலா*?� த'ைம ெவH�பC"%8றா/. 

வா�கான இைறமகைன I"�ய"�*�' Gற�G��' இைற"த$ைத, இைற"த$ைத,� I"�ய 

வா�கான இைறமக�, இ�வ.டJ�$%' Aற�பC' �ய ஆ3 என 2�B இைறயா@கK��' 

��:சைப 3ள�க' அH�8ற%. த$ைத7ைடயைவ யா�' மக-ைடயைவ; அவ/கள% !  

உ&ைமைய ேநா�8 �ய ஆ3யா/ ந'ைம வ�நட"%8றா/. 2ெவா� இைறவ=� ெபயரா� 

��! �� ெப*ற நா' அைனவ�' அவர% சா@;களாக வா ' வர' ேவ&M, இ"���ப#,� 

ப�ேக*ேபா'.
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��வா�க� ம
றா��க�:

அ�பா, த�ைதேய இைறவா,

��:சைப,� ம�கைள வ�நட"%' ��"த$ைத, ஆய/க�, ���க�, %றவற"தா/ அைனவ�', 

மைறெபா�ளா8ய உம% உட=��ைப உண/$% வாழ�', உலக ம�கைள உ'Jட' ஈ/�க�' 

அ��A.ய ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

அ
"# த�ைதேய எ% இைறவா!

உ�ைர� ரPயா ேபா/ 3ைர3� !M� ெபற�'; அைம�யான Qழ� ஏ*பட�', ேபா.� 

பா��A�க� 3ைர3� Sரைடய�', வ�!ைறக� !*B�ெபற�' வரம�ள இைறவா உ'ைம 

ம�றாC8ேறா'.

ஞான#�
 உைற�டமான எ% இைறவா!

ேபா.னா� பல3த இழ�A�கைள: ச$��8�ற ம�கைள ஒ�A�ெகாC�8�ேறா'. அ�பான 

ம=த/கைள, உட� உB�A�கைள, உடைமகைள, I'ம�ைய, மன ம89:;ைய, ேவைலகைள 

இ�-' பலவ*ைற இழ$% த3�ேபா��� ஆBதலாக�'; ஆதரவாக�' �ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ'ைம ம�றாC8ேறா'.
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ந, ஆயேன! எ% இைறவா!

க�"% ேவBபாCக� ஏ*பC8�றேபா% ச&ைடகைள 3C"% அைம�� ேப:U வா/"ைதகH� V/� 

காண�', ம�கH� அைம�யான வா9ைவ7', நலைன7' �?"% அ�கைற ெகா�ள�', எ�க� 

தைலவ/கைள வ� நட"த ேவ&Cெம�B இைறவா உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

��ணக த�ைதேய இைறவா,

இW�ல8� வா ' மா$த/ அைனவ�', 2ெவா� இைறவனா8ய �ேர உ&ைம கட�� எ�பைத 

அ?$%ெகா�ள�', உம% G�ைளகளாக அ�GX' ��,X' ஒ*Bைம,X' வாழ�' உதவ 

ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

வானக அரசேர இைறவா,

உம% உ&ைம,� அரைச� Aற�கY"%, உலைக: சா/$த த�க� ெசா$த 3��ப�கH� நா@கைள 

ெசல3C' நா@C ம�க� அைனவ�', Iைல வா9ைவ� ப*?ய உ&ைமகைள 3�'G" ேதட 

%ைணA.ய ேவ&Cெம�B உ'ைம ம�றாC8ேறா'.

இைறவா!

F&C' உலைக வா@Mவைத��' இ$த ெதா*B ேநா,#�$% உலகம�கைள கா�பா*B'. இழ$த 

வா9ைவ F&C' ெப*B வளைமேயாC A%�ெபா�ேவாC' உம% சா@;களாக வல' வர" 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா�7மாB உ,/"த இேயU3� வ�யாக இைறவா உ'ைம 

ம�றாC8�ேறா'.
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