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(இ�ைறய வாசக�க�: 

எசாயா ஆகம������ வாசக� 66;10-14,

���பாட�க� 66;1-7 ,

����த� ப�� கலா��ய�!" எ#�ய ��$க������ வாசக� 6;14-18,

%!கா எ#�ய ந'ெச)�*���� வாசக� 10;1-12,17-20)

	��ப� �
�ைர

அ,�ப�ப-டவ�கேள, ெபா�!கால��� ப�னா�கா� ஞா*3 ���ப�ைய 4ற�5!க உ�கைள 

அ�ேபா7 வரேவ'9ேறா�. இேய;<� அைழ�ைப ஏ'3 இைறய-4ைய� பைறசா'ற இ�ைறய 

��வ?பா7 ந�ைம அைழ!9ற�. "அ3வைட A"�; ேவைலயா�கேளா "ைற�. ஆைகயா� தம� 

அ3வைட!"� ேதைவயான ேவைலயா�கைள அ,�C�பD அ3வைட*� உEைமயாளEட� 

ம�றா7�க�" எ�ற இேய;<� வா��ைதகF!" ெச< ெகா7!க நா� அைழ!க�ப79ேறா�. 

9GHதவ�க� அைனவ�� ஓநா)கJைடேய ஆ-7! "-Dகைள� ேபா�3 வாழ 

அ,�ப�ப-D�!9ேறா� எ�பைத உணர இேய; அைழ�C <7!9றா�. நா� ஆLடவ�!காக 

பMயா'3� அைம�*� �த�களாக இ�த உல9� ெசய�பட இைறவ� அைழ!9றா�. ந� ெபய� 

<Lணக��� எ#த�ப-D�!9ற� எ�பைத உண��� ம9NO4Pட� வாழ வர� ேவLD, 

இ����ப�*� ப�ேக'ேபா�.
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��வா க! ம
றா$�க!:

பMயா'ற அைழ�பவரா� இைறவா,

உம� பM!காக Q� ேத���ெகாLட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, "�!க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம!" 5ரமாM!க� உ�ளவ�களா) வாN��, உம� ���ள�ைத இ�மLM� Rைறேவ'ற �ைண 

R'"மா3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

அ�C� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ!ைர� ரTயா ேபா� <ைர<� $D� ெபற��; அைம�யான Uழ� ஏ'பட��, ேபாE� 

பா��C!க� <ைர<� Vரைடய��, வ�$ைறக� $'3�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா79ேறா�.

ஞான��� உைற<டமான எ� இைறவா!

ேபாEனா� பல<த இழ�C!கைளO ச��!9�ற ம!கைள ஒ�C!ெகா7!9�ேறா�. அ�பான 

மXத�கைள, உட� உ3�C!கைள, உடைமகைள, R�ம�ைய, மன ம9NO4ைய, ேவைலகைள 

இ�,� பலவ'ைற இழ�� த<�ேபா�!" ஆ3தலாக��; ஆதரவாக�� Qேர இ�!க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ3பா7க� ஏ'ப79�றேபா� சLைடகைள <7�� அைம�� ேபO; வா��ைதகJ� Y�� 

காண��, ம!கJ� அைம�யான வாNைவP�, நலைனP� "G�� அ!கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ? நட�த ேவL7ெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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ஒ'3ைமைய அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�"� வா#� 9GHதவ�க� அைனவ��, ந'க�ைண� ப�*� ேம�ைமையP�, 

$!9ய��வ�ைதP� உண���, க�ேதா�!க ��Oசைப*� ஒ�GைணP� �L7த� ெபற உத<CEய 

ேவL7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

வானக அரசேர இைறவா,

உம� உLைம*� அரைச� Cற!கM��, உலைகO சா��த த�க� ெசா�த <��ப�கJ� நா-கைள 

ெசல<7� நா-7 ம!க� அைனவ��, Rைல வாNைவ� ப'Gய உLைமகைள <��5� ேதட 

�ைணCEய ேவL7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

இைறவா!

ZL7� உலைக வா-Dவைத!"� இ�த ெதா'3 ேநா*���� உலகம!கைள கா�பா'3�. இழ�த 

வாNைவ ZL7� ெப'3 வளைமேயா7 C��ெபா?ேவா7� உம� சா-4களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா?Pமா3 உ*��த இேய;<� வ?யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா79�ேறா�.

RைறவாN� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�"� ஓநா)கJைடேய ஆ-7! "-Dகைள� ேபா�3 வாN�� ெகாLD�!"� 9GHதவ�க� 

அைனவைரP�, உம� இைறயா-4*� க�<களாக மா'G உல9'" அைம�ையP�, ம9NO4ையP� 

வழ�"மா3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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