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(இ�ைறய வாசக�க�: 

�த� வாசக�: சைப உைரயாள� ������ வாசக�. 1:2, 2:21-23,

���பாட�க� 90;3-6,12-14,17,

�� !த� ப"� ெகாேலாைசய�&' எ)�ய ���க ����� வாசக� 3: 1-5,9-11,

*&கா எ)�ய ந,ெச-�.���� வாசக� 12:13-21)

���ப� ��/ைர

012&'3யவ�கேள, ெபா�&கால �� ப�ென6டா� ஞா.8 ���ப�ைய 9ற�:&க உ�கைள 

அ�ேபா< வரேவ,=ேறா�. உலக ெச�வ�க>� ப,8 ைவ&காம� கட"@&' 0��பமான வA.� 

வாழ இ�ைறய ��வAபா< நம&' அைழ�C 0<&=ற�. =DEதவ� ஒGெவா�வ�� உல=,'3ய 

அைன ைதH� 06<06<, இேயIைவ� :�ப,ற அைழ&க�ப<=றா�. நா� ேகாJேகாJயா- 

ெசா � ேச� தாK�, அைத இ�த உலக �ேலேய 06<L ெச�ல ேவ1<� எ�பைத இேயI நம&' 

MைனN6<=றா�. நம� உ.� :3�த :ற', நா� ேச� � ைவ த ெசா �&க� யா�&' உ3ைமயா'� 

என 9��&க இேயI ந�ைம அைழ&=றா�. உலக� ெபா�6க� O� ஆ�வ� கா6டாம�, 01ணக 

வாR"&' உ3யவ,ைற ேச� �ைவ&க வர� ேவ1J, இ ���ப�.� ப�ேக,ேபா�.
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��வா�க� ம
றா�க�:

012ல=� S,D��பவேர! உ�ைம ேநா&=ேய எ� க1கைள உய� �H�ேள�.

ப�� : ஆ1டவேர எ�க� ம�றா6ைட& ேக6ட�@�.

01ணக  த�ைதேய இைறவா,

எ� �� த�ைத, ஆய�க�, '�&க�, �றவற தா� அைனவ��, 01ணக வாR"&' உ3யவ�களா- 

வாழ"�, ��Lசைப.� ம&க� அைனவைரH� 01ணக வாR"&' தயா� ெச-ய"� வரம�ள 

ேவ1<ெம�8 உ�ைம ம�றா<=ேறா�.

அ�C  த�ைதேய எ� இைறவா!

உ&ைர� ரUயா ேபா� 0ைர0� �J" ெபற"�; அைம�யான Wழ� ஏ,பட"�, ேபா3� 

பா��C&க� 0ைர0� Yரைடய"�, வ��ைறக� �,8�ெபற"� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா<=ேறா�.

ஞான �� உைற0டமான எ� இைறவா!

ேபா3னா� பல0த இழ�C&கைளL ச��&=�ற ம&கைள ஒ�C&ெகா<&=�ேறா�. அ�பான 

மZத�கைள, உட� உ8�C&கைள, உடைமகைள, M�ம�ைய, மன ம=RL9ைய, ேவைலகைள 

இ�/� பலவ,ைற இழ�� த0�ேபா�&' ஆ8தலாக"�; ஆதரவாக"� [ேர இ�&க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா<=ேறா�.
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ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க� � ேவ8பா<க� ஏ,ப<=�றேபா� ச1ைடகைள 0< � அைம�� ேபLI வா� ைதக>� \�" 

காண"�, ம&க>� அைம�யான வாRைவH�, நலைனH� 'D � அ&கைற ெகா�ள"�, எ�க� 

தைலவ�கைள வA நட த ேவ1<ெம�8 இைறவா உ�ைம ம�றா<=ேறா�.

அ�Cெச-ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�'� 9,D�ப ஆைசக>� ]R=, எ��ர�கேளா< ெபா)ைத& கA �& ெகா1J�&'� 

ம&க�, '<�ப உ8�:ன�கைளH�, அ�=� வ9�பவ�கைளH� அ�C ெச-� வா)� மனMைலைய 

வழ�=ட ேவ1<ெம�8 உ�ைம ம�றா<=ேறா�.

க�ைண கா6<பவரா� இைறவா,

அA��ேபா=�ற உலக� ெபா��க� O� ப,8&ெகா�ளாம�, ஒ�Cய�வ,ற ெச�வமா=ய 

உ�ைமேய நா�க� ப,D&ெகா�ள வரம�ள ேவ1<ெம�8 உ�ைம ம�றா<=ேறா�.

இைறவா!

O1<� உலைக வா6Jவைத&'� இ�த ெதா,8 ேநா.���� உலகம&கைள கா�பா,8�. இழ�த 

வாRைவ O1<� ெப,8 வளைமேயா< C��ெபாAேவா<� உம� சா69களாக வல� வர  

ேதைவயான அ�ைள� ெபாAHமா8 உ.� த இேயI0� வAயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா<=�ேறா�.

O6C அ>�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�6க� Oதான ஆைசயா� உற"க�, உட�நல� ம,8� மன அைம�ைய இழ�� த0&'� 

ம&க� அைனவ��, 012ல' சா��தவ,D� மனைத ெசK � உம� O6ைப அ/ப0&க வரம�ள 

ேவ1<ெம�8 உ�ைம ம�றா<=ேறா�.
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