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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைண�ச�ட ������ வாசக�. 30:10-14,

�பா 69: 13. 16. 29-30. 35,36,

����த� ப�  ெகாேலாைசய�$% எ'�ய ��(க������ வாசக� 1: 15-20,

)$கா எ'�ய ந+ெச,�-���� வாசக� 10:25-37)

��.ப� (�/ைர

அ2���.பவ�கேள, ெபா�$கால��� ப�ைன�தா� ஞா-7 ��.ப�ைய 8ற.9$க உ�கைள 

அ�ேபா2 வரேவ+;ேறா�. இைறய�< ம+7� 9றர�< க�டைளகைள ந� வா>?  ெசய ப2�த 

இ�ைறய ��வ@பா2 ந�ைம அைழ$;ற�. ந�ைம நாேம ேந�ைமயாள�களாக எBC$ 

ெகா�ளாம , கட�D� (�Eைல-  நா� ேந�ைமயாள�களாக இ�$க ேவB2� எ�பேத 

ஆBடவG� ?�.ப�. இேயH?� வ@- , கட�I$%� ம+ற மEத�கI$%� 

அ2���.பவ�களா, வாழ அைழ$க.ப2;ேறா�. எGேகா ெச J� பாைத-  அKப�2$ 

;ட�தவைர கB2ெகா�ளாம  ெச�ற Lத %�ைவM�, ேல?யைரM� ேபா�7 மEதேநய� 

இ லாதவ�களா, நட��ெகாBட த�ண�கI$காக ம�E.< ேவB2ேவா�. ந ல சமாGயைர. 

ேபா�7, ேதைவ-  இ�.பவ�கI$% உத?$கர� N�2பவ�களா, வாழ வர� ேவBK, 

இ���.ப�-  ப�ேக+ேபா�.
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��வா�க� ம
றா!�க�:

பCயா+ற அைழ.பவரா� இைறவா,

உம� பC$காக N� ேத���ெகாBட எ� ���த�ைத, ஆய�க�, %�$க�, �றவற�தா� அைனவ��, 

உம$% 9ரமாC$க� உ�ளவ�களா, வா>��, உம� ���ள�ைத இ�மBC  Oைறேவ+ற �ைண 

O+%மா7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

அ�<� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ$ைர� ரQயா ேபா� ?ைர?  (K� ெபற��; அைம�யான Sழ  ஏ+பட��, ேபாG� 

பா�.<$க� ?ைர?  Uரைடய��, வ�(ைறக� (+7.ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா2;ேறா�.

ஞான��� உைற?டமான எ� இைறவா!

ேபாGனா  பல?த இழ.<$கைள� ச��$;�ற ம$கைள ஒ.<$ெகா2$;�ேறா�. அ�பான 

மEத�கைள, உட  உ7.<$கைள, உடைமகைள, O�ம�ைய, மன ம;>�8ைய, ேவைலகைள 

இ�/� பலவ+ைற இழ�� த?.ேபா�$% ஆ7தலாக��; ஆதரவாக�� Nேர இ�$க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

ந  ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ7பா2க� ஏ+ப2;�றேபா� சBைடகைள ?2�� அைம�. ேப�H வா��ைதகD  W�� 

காண��, ம$கD� அைம�யான வா>ைவM�, நலைனM� %X�� அ$கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ@ நட�த ேவB2ெம�7 இைறவா உ�ைம ம�றா2;ேறா�.
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அ�<ெச,ய அைழ.பவரா� இைறவா,

உலெக�%� 8+X�ப ஆைசகD  Y>;, எ��ர�கேளா2 ெபா'ைத$ க@��$ ெகாBK�$%� 

ம$க�, %2�ப உ7.9ன�கைளM�, அ�;  வ8.பவ�கைளM� அ�< ெச,� வா'� மனOைலைய 

வழ�;ட ேவB2ெம�7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.

பCயா+ற அைழ.பவரா� இைறவா,

நா�K  ஏ>ைம, ?ைலவா8 உய��, ேவைல-�ைம, ேபா�ற ப ேவ7 9ர� சைனகளா  கல�;� 

த?.ேபா�$% உத?<GM� ந ல அர8ய  தைலவ�கைள உ�வா$;ட ேவB2ெம�7 உ�ைம 

ம�றா2;ேறா�.

இைறவா!

ZB2� உலைக வா�Kவைத$%� இ�த ெதா+7 ேநா-���� உலகம$கைள கா.பா+7�. இழ�த 

வா>ைவ ZB2� ெப+7 வளைமேயா2 <�.ெபா@ேவா2� உம� சா�8களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள. ெபா@Mமா7 உ-��த இேயH?� வ@யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா2;�ேறா�.

Oைறவா>� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�%� ஓநா,கDைடேய ஆ�2$ %�Kகைள. ேபா�7 வா>�� ெகாBK�$%� ;X\தவ�க� 

அைனவைரM�, உம� இைறயா�8-� க�?களாக மா+X உல;+% அைம�ையM�, ம;>�8ையM� 

வழ�%மா7 உ�ைம ம�றா2;ேறா�.
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