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(இ�ைறய வாசக�க�: 

ெதாட�க ������ வாசக� 18;20-32,

���பாட�க� 138:1-3,6-8,

�ய ப�� ெகாேல ய��! எ#�ய $�ப%����� வாசக� 2;12-14,

+&�கா எ#�ய ந(ெச)�*���� வாசக�: 11:1-13)

	��ப� �
�ைர

இைறவ+�!,யவ-கேள, ெபா��கால%�� ப�ேனழா� ஞா*3 ���ப�ைய  ற�4�க உ�கைள 

அ�ேபா7 வரேவ(9ேறா�. இைறேவ;ட�� வ�லைமைய உண-�� வாழ இ�ைறய ��வ>பா7 

நம�! அைழ�? @7�9ற�. ஆ;டவ- இேயB, த�ைதயா� இைறவCட� தCைமயாக ேவ;D� 

ெகா;D��த பல $கE�க� ந(ெச)�கF� ெசா�ல�பGD��9�றன. இ�3 த�கH�!� 

இைறேவ;ட� ெச)ய� க(3%த�மா3, Iட-க� இேயB@ ட� ேகா,�ைக ைவ�9�றன-. 

அவ-கH�! இைறவCட� ேவ;ட� க(3�ெகா7�!� இேயB, அத� பயைனJ� 

BGD�காG79றா-. ெதாட-�� இைறேவ;ட� ெச)ேவா,� உ�Hண-�கைள ஆ;டவ- 

?ற�கK�க மாGடா- எ�ற பாட%ைத மன�� இ�%த நா� அைழ�க�ப79ேறா�. ஆ;டவ- 

இேயBைவ� ேபா�3 இைறவC� ���ள� ந�L� $ைறேவற வர� ேவ;D, இ%���ப�*� 

ப�ேக(ேபா�.
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 !வா"க# ம
றா&�க#:

@;Mல9� N(O��பவேர! உ�ைம ேநா�9ேய எ� க;கைள உய-%�J�ேள�.

ப�� : ஆ;டவேர எ�க� ம�றாGைட� ேகGட�H�.

ேவ;டைல ேகGபவரா� இைறவா,

எ� ��%த�ைத, ஆய-க�, !��க�, �றவற%தா- அைனவ��, உம�! உக�தவ-களாக வாழ��, உம� 

��Qசைப*� ?�வாE��காக உைழ�க�� வரம�ள ேவ;7 ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

அ�?% த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரRயா ேபா- @ைர@� SD� ெபற��; அைம�யான Uழ� ஏ(பட��, ேபா,� 

பா��?�க� @ைர@� Iரைடய��, வ�Sைறக� S(3�ெபற�� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா79ேறா�.

ஞான%�� உைற@டமான எ� இைறவா!

ேபா,னா� பல@த இழ�?�கைளQ ச���9�ற ம�கைள ஒ�?�ெகா7�9�ேறா�. அ�பான 

மCத-கைள, உட� உ3�?�கைள, உடைமகைள, $�ம�ைய, மன ம9EQ ைய, ேவைலகைள 

இ�+� பலவ(ைற இழ�� த@�ேபா��! ஆ3தலாக��; ஆதரவாக�� Xேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�%� ேவ3பா7க� ஏ(ப79�றேபா� ச;ைடகைள @7%� அைம�� ேபQB வா-%ைதகF� Y-� 

காண��, ம�கF� அைம�யான வாEைவJ�, நலைனJ� !O%� அ�கைற ெகா�ள��, எ�க� 

தைலவ-கைள வ> நட%த ேவ;7ெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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அ�?ெச)ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�!�  (O�ப ஆைசகF� ZE9, எ��ர�கேளா7 ெபா#ைத� க>%�� ெகா;D��!� 

ம�க�, !7�ப உ3�4ன-கைளJ�, அ�9� வ �பவ-கைளJ� அ�? ெச)� வா#� மன$ைலைய 

வழ�9ட ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

க�ைண காG7பவரா� இைறவா,

உல9� ப�ேவ3 UE$ைலகளா� அைம� இழ�� த@�!� உ�ள�க� உம� உத@ைய� ெப(3, 

இைற இர�க%�� அைம�ைய Bைவ�க வரம�ள ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.

இைறவா!

[;7� உலைக வாGDவைத�!� இ�த ெதா(3 ேநா*���� உலகம�கைள கா�பா(3�. இழ�த 

வாEைவ [;7� ெப(3 வளைமேயா7 ?��ெபா>ேவா7� உம� சாG களாக வல� வர% 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா>Jமா3 உ*-%த இேயB@� வ>யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா79�ேறா�.

ெச4�க� க(3�ெகா7%த ஆ ,யரான இேயBேவ,

X- க(3% த�த�ேபால நா�ேதா3� நா�க� ெச4�க எ�கH�! ெசப ஆ-வ%ைத% த�த�H�. நா�க� 

நா�ேதா3� த�ைதைய� ேபா(ற��, உம�! ந�O \ற��, �ய ஆ@*� ம9ழ��, அ�ைன 

ம,யாைவ வாE%த�� எ�கH�! வரம�ள ேவ;7ெம�3 உ�ைம ம�றா79ேறா�.
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