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(இ�ைறய வாசக�க�: 

சாலேமா�� ஞான ������ வாசக� 18: 6-9,

���பாட�க� 33;1 12 18 19 20 22,

எ ேரய�"# எ$த�ப&ட ��'க(����� வாசக� 11: 1-2,8-19,

)"கா எ$�ய ந+ெச-�.���� வாசக� 12: 32-48)

	��ப� �
�ைர

ெபா/�0"#1யவ2கேள, ெபா�"கால(�� ப(ெதா�பதா� ஞா./ ���ப�ைய 5ற� "க 

உ�கைள அ�ேபா8 வரேவ+9ேறா�. தைலவ2 வ�� பா2"#�ேபா�, ;<(��"#� ெபா/�0�ள 

ப=யாள2களாக வாழ இ�ைறய ��வ<பா8 நம"# அைழ�0 ;8"9ற�. ஆ@ட வ1� வ�ைகைய 

எ�ேபா�� எ�2ேநா"9 கா(��"க நா� அைழ"க�ப89ேறா�. ஆ@டவ2 வர கால� தாA(�வா2 

என BC"ெகா@8, Dய நா&ட�கE"#�, ெசய�கE"#� இட� ெகா8(தா� நா� ெகா8ைமயான 

த@டைன( D2�0"# ஆளாேவா� என இேயF எGச1"ைக ;8"9றா2. ந� தைலவரா9ய இேயFH"# 

உ@ைம உ�ளவ2களாக வா$�ேபா�, ந�ைம அவ2 த� உடைம"ெக�லா� அ�கா1யாக 

அம2(�வா2 எ�ற வா"#/� அI"க�ப89ற�. எனேவ கடHI� ��Hள(ைத உண2��, அவர� 

;��ப(ைத Kைறேவ+/� ெபா/�0�ள ப=யாள2களாக ெசய�பட வர� ேவ@L, 

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

;@Mல9� N+C��பவேர! உ�ைம ேநா"9ேய எ� க@கைள உய2(�P�ேள�.

ப�� : ஆ@டவேர எ�க� ம�றா&ைட" ேக&ட�E�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��(த�ைத, ஆய2க�, #�"க�, �றவற(தா2 அைனவ��, உம"# உ@ைமP�ள 

ப=யாள2களா- வாழH�, ��Gசைப.� ம"க� உம� ��Hள�பL வ<நட(தH� அ��01ய 

ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.

அ�0( த�ைதேய எ� இைறவா!

உ"ைர� ரQயா ேபா2 ;ைர;� 'LH ெபறH�; அைம�யான Sழ� ஏ+படH�, ேபா1� 

பா��0"க� ;ைர;� UரைடயH�, வ�'ைறக� '+/�ெபறH� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா89ேறா�.

ஞான(�� உைற;டமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பல;த இழ�0"கைளG ச��"9�ற ம"கைள ஒ�0"ெகா8"9�ேறா�. அ�பான 

ம�த2கைள, உட� உ/�0"கைள, உடைமகைள, K�ம�ைய, மன ம9AG5ைய, ேவைலகைள 

இ�W� பலவ+ைற இழ�� த;�ேபா�"# ஆ/தலாகH�; ஆதரவாகH� Xேர இ�"க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா89ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�(� ேவ/பா8க� ஏ+ப89�றேபா� ச@ைடகைள ;8(� அைம�� ேபGF வா2(ைதகI� D2H 

காணH�, ம"கI� அைம�யான வாAைவP�, நலைனP� #C(� அ"கைற ெகா�ளH�, எ�க� 

தைலவ2கைள வ< நட(த ேவ@8ெம�/ இைறவா உ�ைம ம�றா89ேறா�.
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அ�0ெச-ய அைழ�பவரா� இைறவா,

உலெக�#� 5+C�ப ஆைசகI� YA9, எ��ர�கேளா8 ெபா$ைத" க<(�" ெகா@L�"#� 

ம"க�, #8�ப உ/� ன2கைளP�, அ�9� வ5�பவ2கைளP� அ�0 ெச-� வா$� மனKைலைய 

வழ�9ட ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.

எ�கைள� ெபய2 ெசா�� அைழ(த அ� � ெத-வேம, இேயFேவ. உ�ைம� ேபா+/9ேறா�.

X2; எ�கE"#( த�த அைழ(த��பL, நா�க� ந� "ைக"#1யவ2களாகH�, அCவா+ற� 

Z"கவ2களாகH� ப= ெச-ய எ�கE"# உம� [ய ஆ;ைய Kைறவாக( த�த�ள ேவ@8ெம�/ 

உ�ைம ம�றா89ேறா�.

இைறவா!

\@8� உலைக வா&Lவைத"#� இ�த ெதா+/ ேநா.���� உலகம"கைள கா�பா+/�. இழ�த 

வாAைவ \@8� ெப+/ வளைமேயா8 0��ெபா<ேவா8� உம� சா&5களாக வல� வர( 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா<Pமா/ உ.2(த இேயF;� வ<யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா89�ேறா�.

\&0 அI�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�&க� \தான ஆைசயா� உறHக�, உட�நல� ம+/� மன அைம�ைய இழ�� த;"#� 

ம"க� அைனவ��, ;@Mல# சா2�தவ+C� மனைத ெச](� உம� \&ைப அWப;"க வரம�ள 

ேவ@8ெம�/ உ�ைம ம�றா89ேறா�.

3


