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(இ�ைறய வாசக�க: 

சா�ேவ� �த� ������ வாசக�. 16:1,6-7,10-13,

ப"#ைர%பாட�: 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6,

"�,-த. ப/� எேப1ய�23 எ4"ய "��க,"���� வாசக� 5:8-14,

ேயாவா� எ4"ய ந7ெச9":���� வாசக� 9: 1-41)

"�%ப� ��=ைர

ஒ?23@யவ.கேள, உலD� ஒ?யா� ஆFடவ@� ெபயரா� இ�ைறய "�%ப�23 உ�கைள 

அ�Hட� வரேவ7Dேறா�. இ�I நா� தவ2கால,"� நா�கா� ஞா:ைற 1ற%K2D�ேறா�. 

அ"சய�க ெச9L� ஆFடவைர% ப7Mய அக%பா.ைவ ெபற இ�ைறய "�வNபாO நம23 

அைழ%H RO2Dற�. கட/ைள% ப7ML�, மSத.கைள% ப7ML� நம23 ஒ� H"ய பா.ைவைய, 

த�தவ. ந� ஆFடவ. இேயT DMU�. KறR:� இ��ேத பா.ைவய7ற ஒ�வைர அவ. 

3ண%பO,�� WகXைவ இ�ைறய ந7ெச9" எO,�ைர2Dற�. கFணா� ெச9ய%பO� பாவ�க 

3M,� எYச@2ைகயாக இ�23மாI இேயT நம23 பZ%K2Dறா.. [.%ப?23� ஆ7ற� ெகாFட த� 

\� ந�K2ைக ெகா]மாI� ஆFடவ. அைழ2Dறா.. பாவ இ�?� இ��� RலD, DMU�R� 

ஒ?:� ப�3ெப7I வா4� வர,�2காக, இ,"�%ப�:� உ�2கமாக ம�றாOேவா�.
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RTவா1க ம�றா^Oக:

RF_லD� `7M�%பவேர! உ�ைம ேநா2Dேய எ� கFகைள உய.,"Lேள�.

ப"� : ஆFடவேர எ�க ம�றா^ைட2 ேக^ட�]�.

ஒ?யா9 இ�%பவேர இைறவா,

"�Yசைபைய வNநட,�� "�,த�ைத, ஆய.க, 3�2க, �றவற,தா. அைனவ��, உம� 

வNகா^O� ஒ?:� பயc2க அ�H@LமாI உ�ைம ம�றாODேறா�.

பா.ைவ அ?%பவேர இைறவா,

உலக நாOக?� தைலவ.க அைனவ�� உம� ஒ?:� நட��, ம2க?� ��ப�கைள% ேபா2க 

ஆ.வ,�ட� உைழ23� மன� த�"OமாI உ�ைம ம�றாODேறா�.

Tக� ெகாO%பவேர இைறவா,

உட�, உள, ஆ�\க பா.ைவ:ழ�� தR23� ம2க அைனவைரL� 3ண%பO,", உம� ஒ?யா� 

இ�த உலக,"� �க,ைத% H�%K23மாI உ�ைம ம�றாODேறா�.
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ப@வ�Hd2க எ�க த�ைதேய! எ� இைறவா!

Kற�23 ந�ைம ெச9பவ.கைள மன�வ�� பாரா^ட/�, ஏ7I2ெகாள/�, 3ைற fID�ற 

ெத?வ7ற பா.ைவ எ�d� மாMட அ�தர ேவFOெம�I இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

ப@வ�Hd2க எ�க த�ைதேய! எ� இைறவா!

இ�ேவ த3�த கால�, இ�ேற \^H நா எ�I அைழ,[ேர. நா�க DMU�R� -த.களா9 

இ�2Dேறா� எ�பைத உண.��, இ,தவ2கால,ைத ந�3 பய�பO,"2 கட/ேளாO ஒ%HரவாD, 

இேயT DMU�R73 ஏ7பைடயவ.களா9 மாற ந�லமனWைலைய, த�"ட ேவFOெம�I 

இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

ேநா9 ெநாZக அைன,ைதL� 3ணமா23� த�ைதேய இைறவா!

ப�ேவI Rதமான ேநா9களா� பா"2க%ப^O ேவதைனேயாO�, கவைலேயாO� வாX�� 

ெகாFZ�23� அைனவைரL� ஆg.வ",� அவ.கைள2 3ண%பO,"ய�ள ேவFOெம�I 

இைறவா உ�ைம ம�றாOD�ேறா�.

WைலவாX/, த�� ஊ7றாDய எ� இைறவா!

சமா@ய% ெபF உ�ைம \^ப., WைலவாX/, த�� ஊ7I எ�பைத2 கFO ெகாFO 

ம7றவ.க]23� உ�ைம அMR,த� ேபால நா�க]� உம� இர2க,ைதL�, அ�ைபL� 

இ,தவ2கால,"� உ9,�ண.��, உ� gட.க எ�ற உண.ைவ% ெப7IY ெசப�, தவ�, த.ம� 

ஆDயவ7M� iல� இைறயரைச அMR2க இைண��Y ெசய�பட ேவFZய வர�கைள வழ�Dட 

இைறவா உ�dட� ம�றாODேறா�...
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