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(இ�ைறய வாசக�க�: 

இைறவா��ன� எசாயா ������ வாசக� 58:7-10,

���பாட� 112: 4-5. 6-7. 8- 9,

����த� ப!�ெகா#��ய��$ எ%�ய &தலா� ��&க������ வாசக� :2:1-5,

()த ம�ேத, எ%�ய ந.ெச/�0���� வாசக�:5:13-16)

	��ப� �
�ைர

ெபா��கால��� ஐ�தா� ஞா03� ���ப�� ெகா4டாட��� ப�ேக.க வ���ள இைறம�கேள! 

உ�கைள அ�(ட� ம�9!ட� வரேவ.�ேறா�. இ�ைறய வாசக�க� ந�ைம< 

=ைவ,�ளவ�களாக!�, அைனவ��$� ஒ@யாக!� இ��க அைழ���ற�.

இ�3 ��மக� இேய= ந� ��&%��னா� நா� ெப.ற உய� Bைலைய நம�$< =CD� காCD 

அத�வEயாக Fற�(G�க ஒ� ெசய�பாCD.$ ந�ைம அைழ��றா�. ஆ4டவ� ந�ைம உ�( 

எ��றா�. ‘J�க� உல�.$ உ�(’ எ�ற ெசா��� மைற���ள ெபா�� Gக உய#ய�. உ�( 

உணM.$ =ைவ ெகாN�ப� அ��ட� ெபா�Cக� J4ட நாCக� ெகCN�ேபாகாம� பா�கா�க 

உத!�ற�. ‘உ�O�லா� ப4ட� $�ைப0ேல’ எ�ற பழெமாEைய BைனM. ெகா�P�க�. 

உண!�ப4ட�கP�$ உ�( Gகேவ இ�Qயைமயாத� எ�பத.காக யா�� உ�ைப அ�@ வா0� 

ேபாNவ��ைல. ெத#யாம� வா0�Cடா�Rட ‘�’ என� ��OMN�ேறா�. த)யாக உ4ண ஆகாத 

ெபா�� அ�. அேத ேவைள0� ேபா�ய உ�O�லாத உண! =ைவ�ப��ைல. இ�Bைல0.தா� 

நாG��க இேய= ந�ைம அைழ��றா�. எ�த< Sழ�T� நா� ந�ைம &�)ைல�பN�தா� Oற� 

ந�மா� Fற�பைடய நா� பய�படேவ4N� என இேய= $Q�ON�றா�. ‘நா�க� பயன.ற 

பUயாள�க� ெச/யேவ4Dயைத�தா� ெச/ேதா�’. என பாராCN�ெப3� Bைல0���$�ேபா� 

Rறேவ4N� என இேய= ெசா���ெகாN�தைத இ�த இட��� BைனM. ெகா�ேவா�. 

ந.ெசய�களா� கட!Pட� இைண��Nேவா�. இவ#� ஞான�ைத,�, வ�லைமைய,� ெப.Qட 

இ����ப�0� உ�பா/, ஒ@யா/ கல��Nேவா� வாV�.
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 !வா"க# ம
றா&�க#:

M4Wல�� X.Q��பவேர! உ�ைம ேநா��ேய எ� க4கைள உய���,�ேள�.

ப�� : ஆ4டவேர எ�க� ம�றாCைட� ேகCட�P�.

பUயா.ற அைழ�பவேர இைறவா,

உ� ��<சைபைய� தயவா/ க4ேணா��, எ� ���த�ைத Oரா�FY, ஆய�க�, $��க�, �றMய� 

ம.3�, எ�ைம,� உல�� ZC(�$� ெத@வான அைடயாளமாக உல�� உ�பாக!�, ஒ@யாக!� 

எம� ந.ெசய�களா� ம.றவ�கP�$ உ� சாCFகளாக அைம�த�ள உ� ஞான�ைத,� 

வ�லைமைய,� தர ேவ4Nெம�3 இைறவா உ�ைம ேவ4N�ேறா�.

கCNகைள� தக��பவேர இைறவா,

எ� ப�ைக< சா��த அைன�� ம�கைள,� ஆ4N� பராம#��, ந.=க&�, வள&� ெபாE�� 

அைனவ#� $N�ப�கP� உம� ேபர�ைப Bைறவா/ ெப.3 உ� அ�ைனைய� ேபால உ� 

[ட�களா/ வா9��ட!�, ��&%���ேபா� நா�க� ெப.3� ெகா4ட உ�ைப,�, ஒ@ைய,� 

நா�க� வா%� இட�க@� ம.றவ�கP�$ வழ��ட� ேதைவயான வர�கைள� தர ேவ4Nெம�3 

இைறவா உ�ைம ேவ4N�ேறா�.

எ�ெற�3� ேபர�ைப Bைலயாக� ெகா4N�ள த�ைதேய!

(�ய ஆ4D� நா�க� ெச/,� ெதாEைல ஆ[�வ�,�. எ�க� $N�ப��� சமாதான� Bலவ!�, 

எ�க� ெசய�க� உம�$ உக�தைவகளா/ மாற!�, எ�க� அ��� வா%� ம�க@� ேதைவக� 

Bைறேவற!�, ேதைவயான அ�ைள� ெபாEய இைறவா உ�ைம ம�றாN�ேறா�.

அ�ைப ப���த அ@�க எ�ைம� ேதDவ�த எ� அ�( இைறவா!

J� எம�$� ெகாN���ள ம�க� ெச�வ�கP�காக உம�$ ந�Q R3��ேறா�. இவ�க� உ�ைமேய 

ேதD ேநF�ப�T�, உம� வா��ைத�$ ஆ�வ��ட� ெசMமN�� வா%வ�T� த�க� கவன�ைத< 

ெசT�த!�: எம� O�ைளக� இைற,றMT�, ஒ%�க��T�, ஞான��T�, க�M0T� Fற�� 

Mள�� உம�$க�த O�ைளகளாக வாழ!�, ெசய.பட!� அவ�கைள ஆ[�வ��� 

வE�பN��ய�ள ேவ4Nெம�3 இைறவா உ�ைம ம�றாN��ேறா�.
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ம)தனாக அவத#�த மாபர)� த�ைதேய!

ந�O�ைக0� நாயகேன. இைறவா, உ�ைம� ேபா.3�ேறா�. உம� பU,�, வா9!� ந�O�ைக 

அ.ேறா��$ ந�O�ைகைய. இ�@� வா9�ேதா��$ ஒ@ைய� ெகா4Nவ�ததேபால, என� 

வா9!�, பU,� அைமய எ�ைன வ�ைம�பN��ய�ள உ�ைம ம�றாN�ேறா�.

எ�லா ம�கP�$� ெப�� ம�9<F\CN� ந.ெச/�ைய வழ�$� த�ைதேய!

ப�ேவ3 காரண�களா� இ�ைறய இ����ப�0� ப�$ெகா�ள &Dயா���ேபா�, 

ேநா,.Q��ேபா�, ேவதைனகP�$� வா9ேவா�, Fைற0���ேபா�, பணய� ைக�களா0��ேபா� 

அைனவ�� J� ெகாN�$� ம�9<Fைய� ெப.3 ம�ழ அ�� R��த�ள ேவ4Nெம�3 இைறவா 

உ�ைம ம�றாN��ேறா�.

இைறவா!

Z4N� உலைக வாCDவைத�$� இ�த ெதா.3 ேநா0���� உலகம�கைள கா�பா.3�. இழ�த 

வா9ைவ Z4N� ெப.3 வளைமேயாN (��ெபாEேவாN� உம� சாCFகளாக வல� வர� 

ேதைவயான அ�ைள� ெபாE,மா3 உ0��த இேய=M� வEயாக இைறவா உ�ைம 

ம�றாN��ேறா�.

���காCF Bக9M� வEயாக உ� அ�ைப எ�லா ம�கள�$� ெவ@�பN��ய இைறவா!

]9��ைச அரச�கைள� ேபா�3, நா�க� எ@ய மன�ேதாN�, �ற�த உ�ள�ேதாN� வாழ!�: 

எ^வள! எ���(�க�, தைடக� எ� வா9M� வ�தாT�, ெதாட��� உ�ைம�ேதD, எ� வா9M� 

உ�ைம< ெசா�தமா��� ெகா�ள அ�ைள� தரேவ4Nெம�3�, (�ய ஆ4D� நா�க� ெச/,� 

ெதாEைல ஆ[�வ�,�. எ�க� $N�ப��� சமாதான� Bலவ!�, எ�க� ெசய�க� உம�$ 

உக�தைவகளா/ மாற!�, எ�க� அ��� வா%� ம�க@� ேதைவக� Bைறேவற!�, ேதைவயான 

அ�ைள� ெபாEய இைறவா உ�ைம ம�றாN�ேறா�.
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