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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 2: 1-5,

���பாட�க� 122;1-2,4-9,

����த� ப!� உேராைமய��& எ'�ய ��(க������ வாசக�,

*+த ம�ேத, எ'�ய ந.ெச0�1���� வாசக�)

���ப� (�3ைர

அைழ�க�ப6டவ�கேள, ��வ�ைக�கால��� (த� ஞா1: ���ப��& உ�க� அைனவைர,� 

அ�*ட� அைழ��ேறா�. *�ய ��வ<பா6= ஆ?@� (த� நாளா�ய இ�:, ஆ?டவA� 

இர?டா� வ�ைகைய� ப.B C���க நா� அைழ�க�ப=�ேறா�. நா� வா'� இ�த பாவD 

EFGைல ஆ?டவA� வ�ைக�கான எDசA�ைக எ�பைத இ�ைறய ந.ெச0� நம�& 

எ=��ைர��ற�. ��டைன� ேபா�:, Gைனயாத ேநர��� மா+ட மக+� வ�ைக Gக'� எ�: 

இேயH எDசA��றா�. இைறவ+� அரH�காக எ=��� ெகா�ள�ப=ேவாA� ஒ�வரா0 இ��&மா: 

J<�*ட� வாழ வர� ேவ?@, இ�த ���ப�1� ப�ேக.ேபா�.
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��வா�க� ம
றா��க�:

J?Kல�� L.B��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க?கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ?டவேர எ�க� ம�றா6ைட� ேக6ட�N�.

J<����க அைழ�பவேர இைறவா,

உம� ��மக+� வ�ைக�காக இ�த உலைக J<�*ட� தயா� ெச0,� வர�ைத, எ� ���த�ைத, 

ஆய�க�, &��க�, �றவற�தா� அைனவ��&� Gைறவா0 அO��ட ேவ?=ெம�: உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

அ�*� த�ைதேய எ� இைறவா!

உ�ைர� ரPயா ேபா� JைரJ� (@! ெபற!�; அைம�யான Eழ� ஏ.பட!�, ேபாA� 

பா��*�க� JைரJ� Sரைடய!�, வ�(ைறக� (.:�ெபற!� வரம�ள இைறவா உ�ைம 

ம�றா=�ேறா�.

ஞான��� உைறJடமான எ� இைறவா!

ேபாAனா� பலJத இழ�*�கைளD ச�����ற ம�கைள ஒ�*�ெகா=���ேறா�. அ�பான 

ம+த�கைள, உட� உ:�*�கைள, உடைமகைள, G�ம�ைய, மன ம�FDCைய, ேவைலகைள 

இ�3� பலவ.ைற இழ�� தJ�ேபா��& ஆ:தலாக!�; ஆதரவாக!� Tேர இ��க வரம�ள 

இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

ந� ஆயேன! எ� இைறவா!

க��� ேவ:பா=க� ஏ.ப=��றேபா� ச?ைடகைள J=�� அைம�� ேபDH வா��ைதகO� U�! 

காண!�, ம�கO� அைம�யான வாFைவ,�, நலைன,� &B�� அ�கைற ெகா�ள!�, எ�க� 

தைலவ�கைள வ< நட�த ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.
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இர�க��� ஊ.ேற எ� இைறவா!

இற�� ேபான அைன�� ஆ�ம�கைள,� உம� இர�க��ட� க?ேணா��ய�N�. அவ�க� 

&.ற�கைள ெபா:�� அ�ல, மாறாக உம� ேபர�X.ேக.ப இர�க� ைவ�த�N�. இதனா� 

அவ�க� அைனவ�� உம� வா�L6ைட அைட��, உம� அ�* Xரச�ன��� இைளபாற 

ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

வ�லைம த�பவேர இைறவா,

ேபா�களாY�, வ�(ைறகளாY� Gைற����&� இ�த உலைக உம� அரH�&Aய அைம�யான 

இடமாக மா.:� வர�ைத, உலக நா=கO� தைலவ�க� அைனவ�� &� வழ��ட ேவ?=ெம�: 

உ�ைம ம�றா=�ேறா�.

இைறவா!

Z?=� உலைக வா6@வைத�&� இ�த ெதா.: ேநா1���� உலகம�கைள கா�பா.:�. இழ�த 

வாFைவ Z?=� ெப.: வளைமேயா= *��ெபா<ேவா=� உம� சா6Cகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபா<,மா: உ1��த இேயHJ� வ<யாக இைறவா உ�ைம 

ம�றா=��ேறா�.

உதJ ெச0பவேர இைறவா,

எ� இைளஞ�கN�காக உ�ைம ம�றா=��ேறா�. இவ�க� கட!O� X�ைளகளா0 ந.ெசய� 

அைன�ைத,� ெச0ய� த&�ெபற!�,ஞான�ேதா= அைன�ைத,� ெச0� (@�க!�, 

UைமகO���� Jல� உ�(ைடய சா6Cகளா0 அவ�க� வாழ அவாகைள ஆS�வ��� 

வ<�ப=��ய�ள ேவ?=ெம�: இைறவா உ�ைம ம�றா=��ேறா�.
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