ஒன்றிப்பு வழிபாட்டு ஆராதனை
வழிபாட்டிற்கு ஆயத்தப்படுபவர்களுக்காை வழிமுனறகள்

வருடந்த ோறும் கிறிஸ் வர்களின் ஒற்றுமைக்கோக அனுசரிக்கப்படும் வோரப்
பிரோர்த் மையில், உலககங்குமுள்ள பல்தவறு ைரபுகள் ைற்றும்
நம்பிக்மக சோர்ந் கிறிஸ் வர்கள் ிருச்சமபகளின் ஒருமைப்போட்டிற்கோக
கெபிக்கின்றைர். இவ்வருட' வழிபோட்டிற்குத் த மவயோை கபோருட்களும்
வழிமுமறகளும் ைத் ிய கிழக்கு கிறிஸ வக் கவுன்சிலோல்
ஆயத் ப்படுத் ப்பட்டுள்ளை. இவ்வருட அருட்கசய் ிக்கோை
தவ வசைங்களும், ிருைமறப் போடங்களும் ைத்த யு 2:1-12, குறிப்போக
வசைம் 2 இல் , குறிப்பிடப்பட்டுள்ள “கிழக்கிதல அவருமடய
நட்சத் ிரத்ம க் கண்டு அவமர பணிந்து ககோள்ள வந்த ோம்” என்று
பு ி ோய்ப் பிறந் அரசமரக் கண்ட ஞோைிகளின் வருமகயின்
அடிப்பமடயில் க ரிவு கசய்யப்பட்டுள்ளை.
சில பரிந்துமரக்கப்பட்ட போடல்கள் பிற்தசர்க்மகயில்
இமணக்கப்பட்டுள்ளது. ைத் ிய கிழக்மகச் தசர்ந் கிறிஸ் வர்கள்
சமபயில் இருந் ோல், இவற்றில் சில போடல்கள் ைற்றும் பல்லவிகமள
அவர்களின் கசோந் கைோழிகளில் போடுவ ற்கு அமழப்பது
விரும்பத் க்கது. சைீ ப வருடங்களில் வழிபோட்டிற்கோக இமணயத்ம ப்
பயன்படுத்துவது அ ிகரித்துள்ள ோல், சிலபோடல்களின் ஆன்மலன்
வடிதயோ
ீ
ப ிவுகளுக்கோை இமணப்புகளும் பின்ைிமணப்பில்
தசர்க்கப்பட்டுள்ளை. உங்கள் உள்ளூர் சூழமலப் கபோறுத்து, இந்
ஆண்டின் கருப்கபோருமள முன்ைிமலப்படுத்தும் கபோருத் ைோை
கீ ர்த் மைகள் ைற்றும் போடல்கள் ைோற்றியமைக்கப்படலோம்
'கிறிஸ்துவின் ஒளினயப் பகிர்தல்' என்ற ஆரோ மையின்
பகு ிக்கு பல கபோருட்கள்
வோைத்ம

ஒரு

யோரிக்கப்பட தவண்டும். மு லில், இரவு

, குறிக்க அடர் நீல நிறத் துணியின் ஒரு துண்டு

க ோங்கவிடப்பட தவண்டும். இரண்டோவ ோக, துணியில் ஒரு கபரிய
நட்சத் ிரம் . க ோங்கவிடப்பட தவண்டும். மூன்றோவது, சமபயிைருக்கு
சிறிய கோகி

நட்சத் ிரங்கள் ககோடுக்கப்பட தவண்டும். சூழமலப்

கபோறுத்து, பரதலோக ரோெோவுக்கு பரிசோக ஒரு நட்சத் ிரத்ம

எடுத்து, அம

‘வோைத் ில்’ க ோங்கவிட, அங்கு இருப்பவர்கள் அமைவமரயும்
அமழக்கலோம்.
வழிபோட்டில் பங்தகற்கும் பல்தவறு குழுக்கள் ைற்றும் சமூகங்களின்
சோர்போக அவ்வோறு கசய்ய பிர ிநி ிகமளத் த ர்ந்க டுக்கலோம்.

வோசிப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆரோ மையின் பகு ிகள் பல்தவறு சமப
பிர ிநி ிகளிமடதய பகிரப்படலோம். இத தபோல்,

மலவருக்கு

ஒதுக்கப்பட்ட ஆரோ மை யின் பகு ிகள் ை குருைோர்கள் அல்லது
கவவ்தவறு ைரபுகள் ைற்றும் வழிபோட்டில் பங்குகபறும் சமூகங்கமளச்
தசர்ந்

மலவர்களிமடதய பகிரப்படலோம். இந்

மலவர்கள்

அனுப்பு ல் ைற்றும் ஆசீர்வோ ம் ஆகியவற்மற ஒன்றோக உச்சரிக்கலோம்.

வழிபாட்டு ஆராதனை முனறனை
மலவர்:
வோசிப்பவர்:
சமபயிைர்:
ததாடக்கம்
ஒரு துவக்கப் போடல் போடி அல்லது இமசக்கப்படும் தபோது
ை குருைோர்களும் ைற்ற பங்தகற்போளர்களும் ஊர்வலத் ில் நுமழவர்.

வழிபாட்டிற்கு அனழத்தல்
த: பி ோ, குைோரன் ைற்றும் பரிசுத்

ஆவியின் கபயரில்.

ச:ஆதைன்.
த: சதகோ ர சதகோ ரிகதள,

ிருச்சமபயின் கோண்கின்ற ஒற்றுமைக்கோக

கெபிக்க நோம் ஒன்றுகூடும்தபோது உலகின் நோன்கு மூமலகளிலும் உள்ள
சக விசுவோசிகளுடன் இன்று நோம் ஐக்கியப்பட்டுள்தளோம்.
த வோலயங்களின் ைத் ிய கிழக்கு கவுன்சில்

யோரித்

வளங்கமளக் ககோண்டு இம ச் கசய்கிதறோம். புைி

வழிபோட்டு

ைத்த யுவின்

நற்கசய் ியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பு ி ோய்ப் பிறந்

அரசமரக்

கண்ட ஞோைிகள் "நோங்கள் கிழக்கில் அவரது நட்சத் ிரத்ம க்
கவைித்த ோம், அவருக்கு ைரியோம

கசலுத்

வந்த ோம்." என்று

கூற்மற மையைோகக் ககோண்டு தவ

போடங்கள் அமைந்துள்ளை. கிழக்கில்

கைோழிந்

கோணப்பட்ட நட்சத் ிரத் ின் ைீ து நம் கண்கமள நிமலநிறுத் ி, அது
நம்மையும் வழிநடத்
கடவுள்

அனுை ிப்தபோம்.

ம்முமடய ஒளியோல் நம் இருமள அகற்ற முடியும் என்பம

அறிந்து, தநோயோளிகள், துன்பப்படுபவர்கள், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், அக ிகள்
ைற்றும்

ங்கள் ைண்ணிலிருந்து விரட்டப்பட்டவர்கள் அமைவமரயும்

அவருக்கு முன்போகக் ககோண்டுவந்து நன்றியுடனும் ைகிழ்ச்சியுடனும்
கடவுளின் முன்ைிமலயில் வருதவோம்.

ிருச்சமபயின் ஒற்றுமைக்கோக

நோம் இன்று கெபிக்கும்தபோது, நோமும், நைது சமூகங்களும் இரட்சகரோகிய
இதயசுவிடம் தசர, ைற்றவர்களுக்கு வழிகோட்டும் விளக்குகளோக
இருப்தபோம்.
த: எல்லோம் வல்ல பி ோதவ உைக்கு ைகிமை உண்டோவ ோக, உைது
பமடப்பின் மூலம் நீர் உங்கமள கவளிப்படுத் ி, உைது முன்ைிமலயில்
நிற்கும்படி எல்லோ ைக்கமளயும் அமழத் ீர். நோமும் நம் வோழ்வில்
இதயசுவின் நட்சத் ிரத்ம ப் போர்த் ிருக்கிதறோம், ஞோைிகள் கசய் ம ப்
தபோல அவமர வணங்க வந்த ோம். இன்று நோம் அவருக்கு நம்மை
அர்ப்பணிக்கிதறோம், தைலும் பரிசுத்

ஆவியோைவர் நம்ைிமடதய இருக்க

தவண்டும் என்று தகட்டுக்ககோள்கிதறோம்.
ச:வடக்கிலிருந்தும் ததற்கிலிருந்தும், கிழக்கிலிருந்தும்,
மைற்கிலிருந்தும், முதியவர்கள், இனளஞர்கள், ஆண்களும் தபண்களும்,
எங்கள் பரமலாக ராஜாமவ, உைக்கு முன்பாகப் பணிந்து வணங்கி
வரும்மபாது, எங்கனள ஒருவமராடு ஒருவர் இனணத்துக்தகாள்ளுங்கள்.
ஆதைன்.
பாடல்(1)
O Worship the King (p. 17)

துதி ைற்றும் பாவ அறிக்னகக்காை ைன்றாடல்கள்

த: வோைத்ம யும் பூைிமயயும் பமடத்

ஆண்டவதர, நோங்கள் உம்மை

ைகிமைப்படுத்துகிதறோம், ஏகைன்றோல் நீங்கள் வோைத் ின் கபட்டகத் ில்
விளக்குகமள அமைத் ீர்கள். நீங்கள் ஒளிமய இருளிலிருந்து பிரித்து,
புைி ைோை கோலங்கமளயும் நோட்கமளயும் வருடங்கமளயும் குறிக்க
அமடயோளங்கமள ஏற்போடு கசய் ீர்கள். நீங்கள் வோைத்ம
நட்சத் ிரங்களோல் ப ித்துள்ள ீர்கள். உைது கிரிமயகள் எவ்வளவு
கம்பீரைோைமவ, வோைங்கள் உைது ைகிமைமய அறிவிக்கின்றை,
வோைங்கள் உைது கரங்களின் கிரிமயமய அறிவிக்கின்றை!
ச: ஆண்டவமர, நாங்கள் உம்னை ைகினைப்படுத்துகிமறாம்.
த: நோங்கள் கலகம் கசய்

தபோ ிலும் எங்கமளக் மகவிடோைல் எங்கள்

இருமளப் பிரகோசைோக்கி எங்கள் ஒளியோகவும் இரட்சிப்போகவும் இருக்க
உைது குைோரமை அனுப்பிய ற்கோக நோங்கள் உம்மைப் தபோற்றுகிதறோம்.
அவருக்குள் ெீவன் இருந் து, அந்

ெீவன் முழு ைைி குலத் ிற்கும்

.

ஒளியோக இருந் து. தைலும் ஒளி இருளில் பிரகோசிக்கிறது
ச: கர்த்தாமவ, உம்னைப் மபாற்றுகிமறாம்.

த: கர்த் ோதவ, நோங்கள் உம்மை வணங்குகிதறோம், ஏகைன்றோல் உைது
பரிசுத்

ஆவியின் வல்லமையின் மூலம் எங்கள் வோழ்க்மகயின்

குழப்பத் ில் நீங்கள் எங்களுடன் தசர்ந்துககோள்கிறீர்கள். நீங்கள் எங்கள்
போம கமள ஒளிரச் கசய்து, கபோய்யும் சந்த கமும் நிமறந்
எங்களுக்கு ஞோைத்ம யும் நம்பிக்மகமயயும்

உலகில்

ருகிறீர்கள்.

ச: ஆண்டவமர, நாங்கள் உம்னை வணங்குகிமறாம்.
த: கர்த் ோதவ, எங்கமளச் சுற்றியுள்ள இந்

ஒளிமயப் பிர ிபலிக்கும்

வமகயில், எங்கள் பல்தவறு த வோலயங்களிலும், பல்தவறு
கலோச்சோரங்களிலும், ஒதர உண்மையோை ரோெோவோகிய இதயசுவுக்குச்
சோட்சியோக, எங்கமளதய அவருக்குப் பமடக்க எங்கமள உலகிற்கு
அனுப்பிய ற்கோக நோங்கள் உைக்கு நன்றி கசலுத்துகிதறோம்.
ச :ஆண்டவமர, உைக்கு நன்றி தசலுத்துகிமறாம்.
த: எல்லோ ைக்களும் உம் முன் பணிந்து வணங்கட்டும். நோங்கள்
கபரும்போலும் இருமள விரும்புகிதறோம், ஆைோல் நீங்கள் எங்களுக்கு

ஒளிமயக் ககோடுத் ீர்கள். எைதவ, நோங்கள் எங்கள் போவங்கமள
ஒப்புக்ககோண்டு உங்களிடம் வருகிதறோம்:
ச: நாங்கள் உைது வழிகனள விட்டு விலகி, உைது கட்டனளகளுக்குக்
கீ ழ்ப்படியாைல் மபாமைாம் என்று உைக்கு முன்பாக
ஒப்புக்தகாள்கிமறாம். உங்களின் நல்ல பனடப்னப சினதத்து அதன்
வளங்கனள எங்களின் நுகர்மவார் நனடமுனறகள் மூலம்
வணடித்துள்மளாம்.
ீ
நாங்கள் உங்கள் ஆறுகனளயும் கடல்கனளயும்
ைாசுபடுத்தி உங்கள் காற்னறயும் ைண்னணயும் விஷைாக்கி பல
உயிரிைங்களின் அழிவுக்கு பங்களித்துள்மளாம்.
(தைௌைம்)
ச: சமகாதர சமகாதரிகளிடம் சுயநலைாக நடந்து தகாண்மடாம்.
நீ திக்காை எங்கள் உறுதிப்பாட்னடக் காட்டிலும் எங்கள் தசாந்த
மதனவகள் ைற்றும் ஆனசகள் மைமலாங்க அனுைதித்துள்மளாம்.
நைக்குள் சுவர்கனளக் கட்டி, ைற்றவர் ைீ து அவநம்பிக்னக வினதகனள
வினதத்துள்மளாம்.
(தைௌைம்)
ச: இைம், ைதம் ைற்றும் பாலிைம் ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில்
நாங்கள் ைக்கனளப் பிரித்துள்மளாம், நாங்கள் நடத்திய எந்தப்
மபாரிலும் இமயசுனவ எங்கள் பக்கம் உரினை மகாரிமைாம். இந்த
எண்ணங்கள் ைற்றும் தசயல்கள் அனைத்னதயும் ைன்ைியுங்கள்,
ஆண்டவமர, நாங்கள் ைைந்திரும்பி உங்கள் முன் வருகிமறாம்.
(தைௌைம்)

த: சர்வவல்லமையுள்ள த வன் நம்முமடய கெபங்கமளக் தகட்டு, நம்ைீ து
இரக்கம் கோட்டி, நம்முமடய போவங்கமள ைன்ைிக்கிறோர்.
ச: து நம்முனடய குரல்கனள உயர்த்தித் துதிக்கும் கடவுளுக்கு நன்றி.

மசர்ந்து தசால்லுமவாம்:
Trisagion (2)(pg19)

பரிசுத்

கடவுதள!

பரிசுத்

வல்லவர்!

புைி , நித் ியைோைவதர ! எங்கள் ைீ து கருமண கோட்டுங்கள்!

சங்கீ தம் 8 : (ைாறி ைாறி வாசித்தல்)

வா: எங்கள் ஆண்டவரோகிய கர்த்தாமவ, உம்முமடய நோைம்
பூைிகயங்கும் எவ்வளவு தைன்மையுள்ள ோயிருக்கிறது!
உம்முமடய ைகத்துவத்ம வோைங்களுக்கு தைலோக மவத் ீர்.
ச: பமகஞமையும் பழிகோரமையும் அடக்கிப்தபோட, த வரீர்
உம்முமடய சத்துருக்களிைிைித் ம் குழந்ம கள் போலகர்
வோயிைோல் கபலன் உண்டுபண்ணிை ீர்.
வா :உைது விரல்களின் கிரிமயயோகிய உம்முமடய
வோைங்கமளயும், நீர் ஸ் ோபித் சந் ிரமையும்
நட்சத் ிரங்கமளயும் நோன் போர்க்கும்தபோது,
ச: ைனுஷமை நீர் நிமைக்கிற ற்கும், ைனுஷகுைோரமை நீர்
விசோரிக்கிற ற்கும் அவன் எம்ைோத் ிரம் என்கிதறன்.
வா: நீர் அவமை த வதூ ரிலும் சற்று சிறியவைோக்கிை ீர்;
ைகிமையிைோலும் கைத் ிைோலும் அவமை முடிசூட்டிை ீர்.
ச: உம்முமடய கரத் ின் கிரிமயகளின்தைல் நீர் அவனுக்கு
ஆளுமக ந்து, சகலத்ம யும் அவனுமடய போ ங்களுக்குக்
கீ ழ்ப்படுத் ிை ீர்.
வா: ஆடுைோடுககளல்லோவற்மறயும், கோட்டுைிருகங்கமளயும்,
ஆகோயத்துப் பறமவகமளயும், சமுத் ிரத்து ைச்சங்கமளயும்,
கடல்களில் சஞ்சரிக்கிறமவகமளயும் அவனுமடய
போ ங்களுக்குக் கீ ழ்ப்படுத் ிை ீர்.
ச :எங்கள் ஆண்டவரோகிய கர்த்தாமவ, உம்முமடய நோைம்
பூைிகயங்கும் எவ்வளவு தைன்மையுள்ள ோயிருக்கிறது.

மசர்ந்து தசால்லுமவாம்:
Tui Amoris Ignem(3) (pg20)

உங்கள் அன்பின் கநருப்பு (3 முமற)

2. கிழக்கு ைற்றும் ஓரியண்டல் ைரபுகளிலிருந்து பல ப ிப்புகள்
பின்ைிமணப்பில் பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளை (ப. 20.
3. Taizé. அரபு கைோழியில் ஒரு ப ிப்மப பின் இமணப்பு (பக்கம் 19) இல்
கோணலோம்.

முதலாம் மவதபாடம்
ஏசோயோ 9:2-7
பல்லவி
Song of Light4 (Saint Ephrem)

இரண்டாம் மவதபாடம்
எதபசியர் 5:8-14

நற்தசய்திப் பாடம்
ைத்த யு 2:1-12
அருட்தசய்தி
(தைௌைத்தின் தருணம் அல்லது பாடல்)

நிமசயா விசுவாசப் பிரைாணம் (கிழக்கு மதவாலயங்களின் ைரபின்
படி)
வோைத்ம யும் பூைிமயயும் கோணப்படுகிறதும் கோணப்படோ துைோை
எல்லோவற்மறயும் பமடத் வரோயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள
பி ோவோகிய ஒதர த வமை விசுவோசிக்கிதறன்.
ஒதர கர்த் ருைோய், த வனுமடய ஒதர தபறோை குைோரனுைோயிருக்கிற
இதயசு கிறிஸ்துமவயும் விசுவோசிக்கிதறன்; அவர் சகல உலகங்களும்
உண்டோவ ற்கு முன்தை ைது பி ோவிைோதல கெைிப்பிக்கப்பட்டவர்;

க ய்வத் ில் க ய்வைோைவர், தெோ ியில் தெோ ியோைவர், கைய்த்த வைில்
கைய்த்த வைோைவர், உண்டோக்கப்படோைல் கெைிப்பிக்கப்பட்டவர்,
பி ோதவோதட ஒதர ன்மையுமடயவர், சகலத்ம யும் உண்டோக்கிைவர்;
ைைி ரோகிய நைக்கோகவும் நைக்கு இரட்சிப்பு உண்டோகவும்
பரைண்டலத் ிலிருந்து இறங்கி, பரிசுத் ஆவியிைோதல
கன்ைிைரியோளிடத் ில் அவ ரித்து ைைி ைோைோர்; நைக்கோக
கபோந் ியுபிலோத்துவின் கோலத் ில் சிலுமவயில் அமறயுண்டு, போடுபட்டு,
அடக்கம் பண்ணப்பட்டோர்; தவ வோக்கியங்களின் படி மூன்றோம் நோள்
உயிர்த்க ழுந் ோர்; பரைண்டலத்துக்தகறி, பி ோவின் வலது போரிசத் ில்
வற்றிருக்கிறோர்;
ீ
உயிருள்தளோமரயும் ைரித்த ோமரயும் நியோயந் ீர்க்க
ைகிமைதயோதட ிரும்ப வருவோர்; அவருமடய ரோஜ்யத்துக்கு முடிவில்மல.
கர்த் ருைோய் ெீவமைக் ககோடுக்கிறவருைோய், பி ோவிலும் குைோரைிலும்
நின்று புறப்படுகிறவருைோய், பி ோதவோடும் குைோரதைோடும்கூட க ோழுது
த ோத் ரிக்கப்படுகிறவருைோய், ீர்க்க ரிசிகள் மூலைோக
உமரத் வருைோயிருக்கிற பரிசுத் ஆவிமயயும் விசுவோசிக்கிதறன். ஒதர
கபோதுவோை அப்தபோஸ் ல ிருச்சமப உண்கடன்று விசுவோசிக்கிதறன்.
போவைன்ைிப்புக்ககன்று நியைிக்கப்பட்ட ஒதர ஞோைஸ்நோைத்ம
அறிக்மகயிடுகிதறன். ைரித்த ோர் உயிர்த்க ழு லும் ைறுமைக்குரிய
ெீவனும் உண்டோகும் என்று கோத் ிருக்கிதறன். ஆகைன்

கிறிஸ்துவின் ஒளினயப் பகிர்தல்
ஒரு கபரிய நட்சத் ிரம் மவக்கப்படும் இரவு வோைத்ம க் குறிப்பிடும்
வமகயில் அடர் நீல நிற துணி ஒன்று க ோங்கவிடப்பட்டுள்ளது.
சமபயிைருக்கு கோகி
வந்து

நட்சத் ிரங்கள் ககோடுக்கப்படும். அவர்கள் முன்

ங்கள் நட்சத் ிரங்கமள துணியில் தசர்க்க

அமழக்கப்படுகிறோர்கள்.

த: ஒரு நட்சத் ிரம் ஞோைிகமள கிறிஸ்துவிடம் அமழத்துச் கசன்றது.

இன்று இந்

நட்சத் ிரம் கிறிஸ்துவின் பிரசன்ைத்ம

சுட்டிக்கோட்டுகிறது,

அவர் நைக்கு கவளிப்படுத் ப்பட்டவர் ைற்றும் அ ன் ஒளி நம்ைீ து
பிரகோசிக்கிறது. ஞோைிகள் நட்சத் ிரத்ம
பின்க ோடர்ந் து தபோல, இன்று நோம் இந்
கசோந்

கபத்லதகமுக்குப்
நட்சத் ிரத் ின் கீ ழ் கூடி, நைது

நட்சத் ிரங்கமள வோைத் ில் தசர்த்து,

கோணக்கூடிய ஒற்றுமைக்கோக எங்கள் கசோந்

ிருச்சமபயின்
பரிசுகமளயும்,

பிரோர்த் மைகமளயும் ஒன்றிமணக்கிதறோம். அந்

இலக்மக தநோக்கி

நோம் பயணிக்கும்தபோது, கிறிஸ்துமவ அறிந்துககோள்ள ைற்றவர்கமள
வழிநடத்தும் ஒரு ஒளிையைோை சோட்சிமய நம் வோழ்வு ஒன்றோகக்
ககோடுக்கட்டும்
.
பரிந்துனர ைன்றாடல்கள்
த: விசுவோசத்துடனும் நம்பிக்மகயுடனும், பி ோ, குைோரன் ைற்றும் பரிசுத்
ஆவியோை கடவுளுக்கு முன்போக நோங்கள் கெபத் ில் வருகிதறோம்:
வோ: ஞோைிகள்
ைரியோம

ங்கள் கலோச்சோரங்கள் ைற்றும் நோடுகளில் இருந்து

கசய்யவும், சிறப்பு பரிசுகமள வழங்கவும் கிழக்கிலிருந்து

வந் ைர்.
உலககங்கிலும் உள்ள அமைத்து கிறிஸ் வ சமூகங்களுக்கோகவும்
அவர்களின் பன்முக வழிபோட்டு முமறகள் ைற்றும் போரம்பரியத் ிற்கோக
நோங்கள் இன்று கெபிக்கிதறோம்:
ஆண்டவதர, இந்

கபோக்கிஷங்கமள, குறிப்போக வன்முமற ைற்றும்

அடக்குமுமறயோல் கிறிஸ் வர்களின் இருப்பு ைற்றும் உயிர்வோழ்வு
அச்சுறுத் ப்படும் பகு ிகளில் போதுகோக்கும்படி தகட்டுக்ககோள்கிதறோம்.
ச: ஓ, ஆண்டவமர எங்கள் பிரார்த்தனைனயக் மகளுங்கள் (தசால்லுதல்
அல்லது பாடுதல் )
வா: கர்த் ருமடய வோழ்க்மகயின் ஆரம்ப வருடங்கள் சர்வோ ிகோரி
ஏதரோ ின் கட்டமளயின் தபரில் வன்முமற ைற்றும் படுககோமலகளோல்
குறிக்கப்பட்டை.
உலகில் வன்முமறகள் க ோடரும் ைற்றும் தபோர்கள் முடிவுற்ற பகு ிகளில்
வோழும் குழந்ம களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த் மை கசய்கிதறோம்:
ஆண்டவதர, எங்கள் த வோலயங்களுக்கிமடயில் ஒற்றுமை ைற்றும்
பரஸ்பர அன்பின் பிமணப்புகமளப் பலப்படுத் ி, உைது புைி
நோைத் ிற்கு ஒத்துமழக்கவும் சோட்சியைளிக்கவும் எங்களுக்கு உ வுங்கள்.
ஒடுக்கப்பட்டவர்கமளக் கோக்கவும், ஒதுக்கப்பட்டவர்கமளச் தசர்க்கவும்

இமடவிடோைல் உமழக்க எங்கமளத் தூண்டுங்கள். ககோடுங்தகோன்மை
ைற்றும் அடக்குமுமற ஆட்சிகளுக்கு முகங்ககோடுக்கும் வமகயில்
நோங்கள் உைது ரோஜ்ெியத்ம

எங்களிமடதய த டும் தவமளயில்

ஒன்றோக நிற்க எங்கமள ஊக்குவிக்கவும்.
ச: ஓ, ஆண்டவமர, எங்கள் தஜபத்னதக் மகளுங்கள்

வா:ஞோைிகள் வருமகக்குப் பிறகு, புைி

குடும்பம் போமலவைத் ின்

வழியோக இடம்கபயர்ந்து எகிப்து த சத் ில் அக ிகளோக ைோறியது.
இந்

உலகில் உள்ள அமைத்து அக ிகள் ைற்றும்

ங்கள்

ைண்ணிலிருந்து விரட்டப்பட்ட ைக்களுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த் மை
கசய்கிதறோம்:
கர்த் ோதவ,

ங்கள் வடுகளிலிருந்து
ீ
விரட்டப்பட்டவர்களுக்கு

விருந்த ோம்பல் கோட்டவும், போதுகோப்போை புகலிடத்ம த் த டுபவர்கமள
வரதவற்கும் ைைப்போன்மைமய எங்களுக்கு வழங்கும்.
ச: ஓ, ஆண்டவமர, எங்கள் தஜபத்னதக் மகளுங்கள்
வா:இதயசுவின் பிறப்பு அமைவருக்கும் ஒரு நற்கசய் ியோக இருந் து,
அப்பரிசுத் க் குழந்ம மய வழிபட பல்தவறு த சங்கள் ைற்றும்
ை ங்கமளச் தசர்ந்

ைக்கமள ஒன்று

ிரட்டியது..

பிற ை த் ிைருடன் நல்லிணக்கத்ம யும் உமரயோடமலயும் க ோடர்வ ற்
கோை எங்கள் முயற்சிகளுக்கோக நோங்கள் பிரோர்த் மை கசய்கிதறோம்:
ஆண்டவதர, ைற்றவர்களின் பயணத் ில் ைரியோம யுடன் நடக்க
எங்களுக்கு பணிமவயும் கபோறுமைமயயும் ககோடுங்கள்.
ச :ஓ, ஆண்டவமர, எங்கள் தஜபத்னதக் மகளுங்கள்
வா: ஞோைிகள்
இந்

தவறு வழியில்

ங்கள் வட்டிற்குத்
ீ

ிரும்பிைர்.

ைோறிவரும் உலகில் எங்கள் த வோலயங்களுக்கோக நோங்கள்

கெபிக்கிதறோம்:
ஆண்டவதர, உங்கமளப் பின்க ோடர்வ ற்கும் ைற்றும் உலகம் நம்பும்
வமகயில் உைக்குச் சோட்சியோக வோழவும் பு ிய ைற்றும் ஆக்கப்பூர்வைோை
வழிகமளக் கண்டறிய எங்களுக்கு உ வும்.

ச: ஓ, ஆண்டவமர, எங்கள் தஜபத்னதக் மகளுங்கள்
வா: பரிசுத் க் குழந்ம மயக் கண்ட ஞோைிகள் ைிகுந்

ைகிழ்ச்சியில்

ைகிழ்ந் ைர்.
பரதலோகத்

கப்பதை, நோங்கள் வழி

வறோ படிக்கு எங்கள் கண்கமள

அவர்தைல் நிமலநிறுத் வும். வழியும், சத் ியமும், ெீவனுைோகிய, கெபிக்கக்
கற்றுக்ககோடுத்

கர்த் ரோகிய இதயசுவில் எங்கமள ஒன்றுபடுத்துங்கள்:

ச: ... பரைண்டலங்களிருக்கிற எங்கள் பிதாமவ...
பாடல்
அனுப்புதல் ைற்றும் ஆசிர்வாதம் (5)
இப்தபோது கசன்று ஒளியின் குழந்ம களோக வோழுங்கள்.
ச:: ஒளியின் பலன் நல்லனவ, சரியாைனவ ைற்றும் உண்னை
அனைத்திலும் காணப்படுகிறது
த: இருளின் பயைற்ற கசயல்களில் பங்கு ககோள்ளோத யுங்கள்.
ச: தூக்கத்திலிருந்து விழிப்மபாம், கிறிஸ்து நம்ைீ து பிரகாசிப்பார்.
த: பி ோவோகிய கடவுளிடைிருந்தும் ஆண்டவரோகிய இதயசு
கிறிஸ்துவிடைிருந்தும் முழு சமூகத் ிற்கும் அமை ியும், நம்பிக்மகயுடன்
கூடிய அன்பும் உண்டோவ ோக. நம்முமடய கர்த் ரோகிய இதயசு
கிறிஸ்துவின் ைீ து

ீரோ

அன்பு ககோண்டிருக்கிற யோவருக்கும் கிருமப

உண்டோவ ோக.
ச: ஆதைன். கடவுளுக்கு நன்றி.

முடிவு கீ தம்

பின்குறிப்பு:
1. பரிந்துமரகளுக்கு பின்ைிமணப்மபப் போர்க்கவும் (ப.17).
2. கிழக்கு ைற்றும் ஓரியண்டல் ைரபுகளிலிருந்து பல பகு ிகள்
பின்ைிமணப்பில் பரிந்துமரக்கப்பட்டுள்ளை (ப. 20.

3. Taizé.- அரபு கைோழியில் இமற தவண்டலின் ஒரு பகு ிமய பின்
இமணப்பு (பக்கம் 19) இல் கோணலோம்.
4. ஆங்கில கைோழிகபயர்ப்பு ைற்றும் ஒரு ஒலிப்ப ிவின் இமணப்மப பின்
இமணப்பு (பக்கம் 18-19) இல் கோணலோம்.
5. எதபசியர் 5 ைற்றும் 6 ஆம் அ ிகோரத்ம

அடிப்பமடயோகக் ககோண்டது.

