Prayer

வான$ைத '(காசனமாக,-, ./ைய பாத ப2யாக,- ைவ$3 ஆ5' ெச78- ச9வ வ:ல
ேதவ=>? ம@ைம ெசA$3@Bேறா-. ம@ைமயானவேர, உ-Fைடய ம>களா@ய எ(கJB 3K
பாட:கைள ஏMN, எ(கைள பOP$தQபR$K உய9$3-.
இTத ஏைழVB மன>கதற:கைள ேக5R, எ(கW கXYைர ஏMN>ெகாXR, எ(கW ேம: மனஇற(?-.
உBனத$K: இZT3 [றQபR@Bற 3Kகளா@ய ேதவ9கJB ?ரேலாR-, ேசைனகJB
?ரேலாR-, எ(கW ?ரைல8- இைண$3>ெகாW]-. எ(கW ெஜப(கைள8-, 3Kகைள8த?K8Wள ப_யாக ஏMN>ெகாW`ராக.
உ-ேமாR இைண>க>aடாதப2>? எ(க]ைடய பாவ(கJனாA-, ெபா:லாத
எXண(கJனாA-, 'TதைனVனாA-, நாcனா: cல>கQப5டைத உXR-;
அeயாைமVனாA-, மடைமVனாA-, ைககJனா: தவறான காOய(கைளf ெச73, உ-ைம c5R
cல@ேனா- எ(கைள மBg8-.
ெபா:லாத h(?>? cல>கQபR-ப2யாக உ-Fைடய 'Aைவைய உMNQ
பா9>@Bேறா-. உ-Fைடய 'AைவVB பாRகைள8-, ேவதைனகைள8- i9 'TKய
இர$த$ைத8- மறவாம: jைனc: ைவ$3, மன- வZTK, ெஜப- ெச73 அதM>?Wளாக
மைறT3 ெகாW@Bேறா-.
உ-Fைடய இர$த- எ(கW ேம: ெதJ>கQபR- ப2யாக, இலவசமா7 ெகாR>கQப5ட உ-Fைடய
இர$த$Kனாேல எ(கைள கk,- ப2 மBறாR@Bேறா-. எ(கW `5R வாச_B jைலVB
ேமMச5ட$KA-, jைல>கா:கW இரX2A- உ-Fைடய இர$த$ைத i9 ெதJ>?- ப2யாக
மBறாR@Bேறா-.
ேதவ=ைடய வா9$ைதகW ேவXடா- எBN cல@fெசBேறா-. ேதவ=ைடய வா9$ைதைய
jராகO$ேதா-, உ-Fைடய வா9$ைதV_ZT3 [றQபR@Bற lவ=Wள
ச$த$ைத jராகO$ேதா-. ?mPகW தB தாைய /K>@Bறைத ேபால, அOதாக ெகாR>கQபR@Bற
lவ=Wள வா9$ைதகைள எJதா>கQெபMN-, அTத வா9$ைதகைள [ற>கn$3 உ-ைம c5R
cல@Qேபாேனா-, எ(கைள மBg8-.
ேதவ=ைடய வா9$ைதகைள நா(கW ஏMN>ெகாXR, ேதவ=ைடய இர$த$Kனாேல எ(கைள
o7ைமQபR$K>ெகாW@Bேறா-. அTத lவ=Wள வா9$ைதகJB வpயாக வாழ,-, வாqcB
வாசA>?W ெச:ல,- FMபR@Bேறா-.
ேதவB ேம: உWள அfச$ைத தc9$3, உலக$KB காOய(கJ: அfச$ைத ெசA$K
cPவாச$ைத அc$3 ேபா5ேடா-, எ(கைள மBg8-. cPவாச$KB ெதாட>கFF2,மானவேர எ(க]>?W வாZ-, எ(க]>? cPவாச$ைத தாZ-. எ(க]>?W இZ>?cPவாச$ைத நா(கW உய9$K ெகாW@Bேறா-.
i9 ேநாவாைவ8- அவேராR அைழ>கQப5டவ9கைள8- ேபைழ>?W ைவ$3> கா$3>ெகாXட3
ேபால, எ(கைள8- உ-Fைடய “இேயP” எBற நாம$KB ேபைழ>?Wளாக
மைற$3ெகாW`ராக.

உ-Fைடய வா9$ைதகைள உWள$K: ைவ$3 Pம>@Bறவ9களாக, hைமைய c5R cல@
நBைமVB பாைதV: நட>@Bேறா-. உம3 வல3 கர$KB வ_ைம8ட=-, மக$3வ$3ட=எ(கைள கா$3>ெகாW]-. cKVB க5R>கJ_ZT3 எ(கைள cRc$தZ]-. இTத
மXணான மgதைன, உ-Fைடய பOP$த$3>?W]-, தய,>?W]-, @Zைப>?W]r2>ெகாW`ராக.
ேகாp தB ?mPகைள தB ேச5ைடக]>? sq ைவ$3 பா3கா$3> ெகாWவைத ேபால, ேதவாK
ேதவB உ-Fைடய ெச5ைடகைள cO$3 ெபா:லாQ[>? எ(கைள cல>@
பா3கா$3ெகாW`ராக.
உ-Fைடய உBனத ராtய$KB KZQெபய9 சதாகாலF- ஆu9வK>கQபRவதாக, ஆெமB!

Prayer of Repentance
ச(sத- 51

1. ேதவேன, உம3 @ZைபVBப2 என>? இர(?-, உம3 /?Tத இர>க(கJBப2 எB
vNத:கW i(க எBைனf P$KகO8-.
2. எB அ>@ரம- i(க எBைன FMeA- கkc, எB பாவமற எBைனf P$KகO8-.
3. எB vNத:கைள நாB அeTKZ>@ேறB; எB பாவ- எQெபாk3- என>? FBபாக jM@ற3.
4. ேதவw9 ஒZவZ>ேக cேராதமாக நாB பாவmெச73, உம3 கXக]>? FBபாகQ
ெபா:லா(கானைத நடQy$ேதB; i9 ேபP-ேபா3 உ-Fைடய iK cள(க,-, i9
jயாயTh9>?-ேபா3, உ-Fைடய பOP$த- cள(க,- இைத அe>ைகVR@ேறB.
5. இேதா, நாB 39>?ண$K: உZவாேனB; எB தா7 எBைனQ பாவ$K: க9QபTதO$தாW.
6. இேதா, உWள$K: உXைமVZ>க cZ-[@z9; அTத>கரண$K: ஞான$ைத என>?$
ெதOயQபR$3`9.
7. i9 எBைன ஈேசாQyனா: P$KகO8-, அQெபாk3 நாB P$தமாேவB; எBைன>
கkcயZ]-; அQெபாk3 நாB உைறTத மைழVA- ெவXைமயாேவB.
8. நாB சTேதாஷF- ம@qf'8- ேக5?-ப2f ெச78-, அQெபாk3 i9 ெநாN>@ன எA-[கW
கJaZ-.
9. எB பாவ(கைளQ பாராதப2>? i9 உம3 Fக$ைத மைற$3, எB அ>@ரம(கைளெய:லாi>@யZ]-.
10. ேதவேன, P$த இZதய$ைத எBgேல 'Z~28-, jைலவரமான ஆcைய எB உWள$Kேல
[3Qy8-.
11. உம3 சFக$ைத c5R எBைன$ தWளாமA-, உம3 பOP$த ஆcைய எBgட$K_ZT3
எR$3>ெகாWளாமA- இZ-.
12. உம3 இர5சnய$KB சTேதாஷ$ைத$ KZ-ப,- என>?$ தT3, உMசாகமான ஆc
எBைன$ தா(?-ப2 ெச78-.
13. அQெபாk3 பாதகZ>? உம3 வpகைள உபேத'QேபB; பாcகW உ-/ட$K:
மனTKZ-[வா9கW.
14. ேதவேன, எBைன இர5'>?Tேதவேன, இர$தQபpக]>? எBைன i(கலா>@cR-;
அQெபாk3 எB நா, உ-Fைடய iKைய> ெக-•ரமா7Q பாR-.
15. ஆXடவேர, எB உதRகைள$ KறTதZ]-; அQெபாk3 எB வா7 உ-Fைடய [கைழ
அec>?-.
16. ப_ைய i9 cZ-[@றK:ைல, cZ-yனா: ெசA$3ேவB; தகனப_8- உம>?Q
yOயமானத:ல.
17. ேதவ=>ேகM?- ப_கW ெநாN(?Xட ஆcதாB; ேதவேன, ெநாN(?Xட3நZ(?Xட3மான இZதய$ைத i9 [ற>கn€9.
18. uேயா=>? உம3 yOய$KBப2 நBைம ெச78-; எZசேல/B மK:கைள> க5R`ராக.

19. அQெபாk3 தகனப_8- ச9வா(க தகனப_8மா@ய iKVB ப_கJ: yOயQபR`9;
அQெபாk3 உம3 •ட$KBேம: காைளகைளQ ப_VRவா9கW. ஆெமB.

Praise
ச(sத- 148

1. அ:ேல•யா, வான(கJ: உWளைவகேள, க9$தைர$ 3K8(கW; உBனத(கJ: அவைர$
3K8(கW.
2. அவZைடய oத9கேள, i(கW யாவZ- அவைர$ 3K8(கW; அவZைடய ேசைனகேள, i(கW
யாவZ- அவைர$ 3K8(கW.
3. ‚Oய சTKரேர, அவைர$ 3K8(கW; yரகாசFWள சகல ந5ச$Kர(கேள, அவைர$ 3K8(கW.
4. வானாK வான(கேள, அவைர$ 3K8(கW; ஆகாயமXடல$KB ேமAWள தXY9கேள,
அவைர$ 3K8(கW.
5. அைவகW க9$தOB நாம$ைத$ 3K>க>கடவ3; அவ9 க5டைளVட அைவகW
'Z~2>கQப5ட3.
6. அவ9 அைவகைள எBைற>?FWள சதாகால(கJA- jைல>?-ப2 ெச7தா9; மாறாத
yரமாண$ைத அைவக]>? jய/$தா9.
7. ./VAWளைவகேள, க9$தைர$ 3K8(கW; மகாமfச(கேள, சகல ஆழ(கேள,
8. அ>@gேய, க:மைழேய, உைறTத மைழேய, rRபgேய, அவ9 ெசாMப2 ெச78- ெபZ(காMேற,
9. மைலகேள, சகல ேமRகேள, கgமர(கேள, சகல ேக3Z>கேள,
10. கா5R/Zக(கேள, சகல நா5R /Zக(கேள, ஊZ- yராnகேள, இற?Wள பறைவகேள,
11. ./VB ராஜா>கேள, சகல ஜன(கேள, yர[>கேள, ./VAWள சகல jயாயாKபKகேள,
12. வா_பேர, கBgைககேள, FK9 வய3Wளவ9கேள, yWைளகேள, க9$தைர$ 3K8(கW.
13. அவ9கW க9$தOB நாம$ைத$ 3K>க>கடவ9கW; அவZைடய நாம- மா$Kர- உய9Tத3;
அவZைடய ம@ைம ./>?- வான$KM?- ேமலான3.
14. அவ9 த-Fைடய பOP$தவாBகW யாவZ>?-, த-ைமf ேச9Tத ஜனமா@ய இ„ரேவ:
[$KரZ>?- ெகாXடா5டமாக, த-Fைடய ஜன$KM? ஒZ ெகா-ைப உய9$Kனா9. அ:ேல•யா.

