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(இ�ைறய வாசக�க�: 

ெதாட�க ������ வாசக� 18;1-10,

���பாட�க� 15;2-5,

����த� ப�� ெகாேல"ய��# எ%�ய ��&க������ வாசக� 1;24-28,

'(த )�கா* எ%�ய ந,ெச-�.� இ��� வாசக� 10;38-42)

���ப� &�/ைர

இைறவா��ைத�#1யவ�கேள, ெபா��கால��� ப�னாறா� ஞா.6 ���ப�ைய "ற�7�க 

உ�கைள அ�ேபா: வரேவ,;ேறா�. இைறவைன ந� இ�ல��� வரேவ,6 உபச1�க��, அவர� 

வா��ைதைய ப=�ட� ேக>க�� ந�ைம தயா1�#மா6 இ�ைறய ��வ@பா: அைழ�' 

B:�;ற�. ந,க�ைண வDB� ந�ைம� ேதD வ�� ஆFடவைர நா� எ�தைகய தயா1�ேபா: 

வரேவ,;ேறா� எ�பைத "���க அைழ�க�ப:;ேறா�. ேநா.G�, ப".G� வா:ேவா1� 

த�ைம� கF:, உபச1�க இைறவ� ந�ைம அைழ�;றா�. அேத ேநர���, இைறவ(� வா��ைத�# 

&%ைமயாக ெசBெகா:��, அவ� கா>:� வ@.� நட�க நா� அைழ�க�ப:;ேறா�. ஆFடவ� 

இேயH B��'� ந�ல பாைதைய� ேத��ெத:�� வாழ வர� ேவFD, இ����ப�.� 

ப�ேக,ேபா�.
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��வா�க� ம
றா��க�:

வா�#6� த�பவரா� இைறவா,

எ� ���த�ைத, ஆய�க�, #��க�, �றவற�தா� அைனவ��, உம� வா�#6��# த#� 

உ�ளவ�களாக வாழ��, ம�கைள உ�Iட� ெகாF: ேச��க�� வரம�ள ேவF:ெம�6 உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

அ�'� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரKயா ேபா� BைரB� &D� ெபற��; அைம�யான Mழ� ஏ,பட��, ேபா1� 

பா��'�க� BைரB� Oரைடய��, வ�&ைறக� &,6�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

ஞான��� உைறBடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலBத இழ�'�கைளP ச���;�ற ம�கைள ஒ�'�ெகா:�;�ேறா�. அ�பான 

ம(த�கைள, உட� உ6�'�கைள, உடைமகைள, R�ம�ைய, மன ம;SP"ைய, ேவைலகைள 

இ�/� பலவ,ைற இழ�� தB�ேபா��# ஆ6தலாக��; ஆதரவாக�� Tேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ6பா:க� ஏ,ப:;�றேபா� சFைடகைள B:�� அைம�� ேபPH வா��ைதகU� V�� 

காண��, ம�கU� அைம�யான வாSைவW�, நலைனW� #X�� அ�கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ�கைள வ@ நட�த ேவF:ெம�6 இைறவா உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

அ�'ெச-ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�#� ",X�ப ஆைசகU� YS;, எ��ர�கேளா: ெபா%ைத� க@��� ெகாFD��#� 

ம�க�, #:�ப உ6�7ன�கைளW�, அ�;� வ"�பவ�கைளW� அ�' ெச-� வா%� மனRைலைய 

வழ�;ட ேவF:ெம�6 உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

2



ப=யா,ற அைழ�பவரா� இைறவா,

நா>D� ஏSைம, Bைலவா" உய��, ேவைல.�ைம, ேபா�ற ப�ேவ6 7ரP சைனகளா� கல�;� 

தB�ேபா��# உதB'1W� ந�ல அர"ய� தைலவ�கைள உ�வா�;ட ேவF:ெம�6 உ�ைம 

ம�றா:;ேறா�.

இைறவா!

ZF:� உலைக வா>Dவைத�#� இ�த ெதா,6 ேநா.���� உலகம�கைள கா�பா,6�. இழ�த 

வாSைவ ZF:� ெப,6 வளைமேயா: '��ெபா@ேவா:� உம� சா>"களாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா@Wமா6 உ.��த இேயHB� வ@யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா:;�ேறா�.

ந�ல நFபரான இேயHேவ, உ�ைம� ேபா,6;ேறா�.

மா��தாB� அXயாைமைய அவ��# அ�'ட� H>D�கா>Dய�ேபால, எ�கU� 

அXயாைமையW�, #ைற கா[� மனRைலையW� H>D�கா>Dய�\�. இதனா�, நா�க� 

ச1யானைவகைள உண�� ஆ,றைல உம� �ய ஆBயா� ெப,6�ெகா�ள வரம�ள ேவF:ெம�6 

உ�ைம ம�றா:;ேறா�.

RைறவாS� அ��பவரா� இைறவா,

உலெக�#� ஓநா-கUைடேய ஆ>:� #>Dகைள� ேபா�6 வாS�� ெகாFD��#� ;X*தவ�க� 

அைனவைரW�, உம� இைறயா>".� க�Bகளாக மா,X உல;,# அைம�ையW�, ம;SP"ையW� 

வழ�#மா6 உ�ைம ம�றா:;ேறா�.
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