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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 66: 18-21,

���பாட�க� 117;1 2,

எ�ேரய��! எ"த�ப$ட ��%க&����� வாசக� 12: 5-7,11-13,

'�கா எ"�ய ந)ெச+�,���� வாசக� 13: 22-30)

���ப� %�-ைர

அ�/0�க சேகாதர சேகாத1கேள! இேய4ேவ ஆ6டவ� எ�-� இ7ய நாம&�� ந� வா9&��க�. 

இ�; ெபா��கால� இ�ப&ேதாரா� ஞா,;. ‘வா9�ைக,� %�ேனற 0�?�� எ�@� 

�ைடயா�. ஒBேவா� அCயாக&தா� எD&� ைவ&� %�ேனறேவ6D�.’ அ�ேபா�; நா� F$/� 

ெபற அக�ற பாைத,� ெச�;ெகா6C��க�Gடா�. மாறாக, இD�கமான !;கலான வI,�தா� 

ெச�லேவ6D�. ஆைகயா�, நா� இைறவ-�!க�த இD�கமான வI,� Jைழேவா�. 

அத�வIயாக இைறவ� த�� F$ைப� ெகாைடயாக� ெப;ேவா�. ஆகேவ நா� அைனவ�� 

ஆ6டவ� கா$D� ெநL%ைறகைள& தவறா� ��ப)L, நாேம அைனவ��!� ந)ெச+�யாக மாL 

இைறவைன� /க9�ேத);� வர� ேக$DM ெச��ேபா�.
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��வா�க� ம�றா!�க�:

N6Oல�� P)L��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க6கைள உய�&�R�ேள�.

ப�� : ஆ6டவேர எ�க� ம�றா$ைட� ேக$ட�S�.

எ�க� தைலவேர இைறவா,

எ� ��&த�ைத, ஆய�க�, !��க�, �றவற&தா� அைனவ��, உம�! உ6ைமR�ள 

பTயாள�களா+ வாழ@�, ��Mசைப,� ம�க� உம� ��@ள�பC வIநட&த@� அ��/1ய 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

அ�/& த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரUயா ேபா� NைரN� %C@ ெபற@�; அைம�யான Wழ� ஏ)பட@�, ேபா1� 

பா��/�க� NைரN� Yரைடய@�, வ�%ைறக� %);�ெபற@� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றாD�ேறா�.

ஞான&�� உைறNடமான எ� இைறவா!

ேபா1னா� பலNத இழ�/�கைளM ச�����ற ம�கைள ஒ�/�ெகாD���ேறா�. அ�பான 

ம7த�கைள, உட� உ;�/�கைள, உடைமகைள, Z�ம�ைய, மன ம�9M[ைய, ேவைலகைள 

இ�-� பலவ)ைற இழ�� தN�ேபா��! ஆ;தலாக@�; ஆதரவாக@� \ேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றாD�ேறா�.
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ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க�&� ேவ;பாDக� ஏ)பD��றேபா� ச6ைடகைள ND&� அைம�� ேபM4 வா�&ைதக]� ^�@ 

காண@�, ம�க]� அைம�யான வா9ைவR�, நலைனR� !L&� அ�கைற ெகா�ள@�, எ�க� 

தைலவ�கைள வI நட&த ேவ6Dெம�; இைறவா உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

ஒ);ைம,� ேவ�தேன இைறவா, உ�ைம� ேபா);�ேறா�.

ஒேர ஆய-�, ஒேர ம�ைதRமாக நா�க� அைனவ�� வா"� வர� தா��. எ�க]ைடேய சா�, மத�, 

ெமாI, நா$C� ெபயரா� அைம���ள ேவ�கைள, தைடகைளத தக�&ெதL��, அைனவ�� உம� 

��ைளக� எ�-� உ� கனைவ நனவா�!� பT,� எ�கைள ஈDபD&த எ�கைள ஆ[�வ�&த�ள 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

ந���ைக த�பவேர இைறவா,

உல�� ேபா� பத)ற�, வ�%ைற, ேவைல,�ைம ேபா�ற ப�ேவ; �ரMசைன களா� ந���ைக 

இழ�� தN�!� இைளேயா�, உ� ��மக� இேய4 வIயாக ந� ��ைக Zைற�த எ��கால&ைத� 

காண உத@மா; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.

இைறவா!

F6D� உலைக வா$Cவைத�!� இ�த ெதா); ேநா,���� உலகம�கைள கா�பா);�. இழ�த 

வா9ைவ F6D� ெப); வளைமேயாD /��ெபாIேவாD� உம� சா$[களாக வல� வர& 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாIRமா; உ,�&த இேய4N� வIயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றாD��ேறா�.

F$/ அ]�பவேர இைறவா,

உலக� ெபா�$க� Fதான ஆைசயா� உற@க�, உட�நல� ம);� மன அைம�ைய இழ�� தN�!� 

ம�க� அைனவ��, N6Oல! சா��தவ)L� மனைத ெசa&� உம� F$ைப அ-பN�க வரம�ள 

ேவ6Dெம�; உ�ைம ம�றாD�ேறா�.
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