புனித வியாழன் பாடல்கள்
பதிலுரைப் பாடல்
கடவுரைப் பபாற்றிக் கிண்ணத்தில் பருகுதல்
கிறிஸ்துவின் இைத்தத்தில் பங்கு ககாள்வபத
ஆண்டவர் எனக்குச் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நான் அவருக்கு என்ன
மகம்ைாறு

செய்வவன்?

ைீ ட்பின்

கிண்ணத்மதக்

மகயில்

எடுத்து,

ஆண்டவரது

சபயமரத் சதாழுவவன்.
ஆண்டவர்தம்

அன்பர்களின்

ொவு

அவரது

பார்மவயில்

ைிக

ைதிப்புக்குரியது.

ஆண்டவவர! நான் உண்மையாகவவ உம் ஊழியன்; நான் உம் பணியாள்; உம்
அடியாளின் ைகன்; என் கட்டுகமள நீர் அவிழ்த்துவிட்டீர்.
நான்

உைக்கு

நன்றிப்

பலி

செலுத்துவவன்;

ஆண்டவராகிய

உம்

சபயமரத்

சதாழுவவன்; இப்சபாழுவத உம் ைக்கள் அமனவரின் முன்னிமலயில் ஆண்டவவர!
உைக்கு என் சபாருத்தமனகமள நிமறவவற்றுவவன்.

நற்கெய்திக்கு முன் வாழ்த்கதாலி
ஒருவர் ைற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும்
புதிய கட்டமளமய நான்
உங்களுக்கு சகாடுக்கிவறன்.
நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது வபால
நீங்களும் ஒருவர் ைற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்
என்கிறார் ஆண்டவர்.

பாதம் கழுவும் ெடங்கு பாடல்
"ஆண்டவபை, நீ ைா என் காலடிகரைக் கழுவப்பபாகிறீர்?"
அதற்கு இபயசு: 'நான் உன் காலடிகரைக் கழுவாவிட்டால்
என்பனாடு உனக்குப் பங்கு இல்ரல" என்றார்.
ெீ வைான் வபதருவிடம் அவர் வந்தவபாது
வபதுரு அவமர வநாக்கிக் கூறினார்:
'ஆண்டவபை, நீ ைா என் காலடிகரைக் கழுவப்பபாகிறீர்?"
அதற்கு இபயசு: 'நான் உன் காலடிகரைக் கழுவாவிட்டால்
என்பனாடு உனக்குப் பங்கு இல்ரல" என்றார்.

'நான் செய்வது இன்னசதன்று இப்வபாது உனக்குப்
புரியாது, பின்னவர புரிந்துசகாள்வாய்.
'ஆண்டவபை, நீ ைா என் காலடிகரைக் கழுவப்பபாகிறீர்?"
அதற்கு இபயசு: 'நான் உன் காலடிகரைக் கழுவாவிட்டால்
என்பனாடு உனக்குப் பங்கு இல்ரல" என்றார்.

காணிக்ரகப் பாடல்
உண்ரை அன்பு எங்குள்ைபதா
அங்பக இரறவன் இருக்கின்றார்.
கிறிஸ்துவின் அன்பு நம்மைசயல்லாம்
ஒன்றாய் கூட்டிச் வெர்த்ததுவவ
அவரில் அக்களித்திடுவவாம் யாம்
அவரில் ைகிழ்ச்ெி சகாள்வவாவை
வாழும் இமறவனுக்கு அஞ்ெிடுவவாம்
அவருக்கு அன்பு செய்திடுவவாம்
வநரிய உள்ளத்துடவன நாம்
ஒருவமர ஒருவர் அன்பு செய்வவாம்
எனவவ ஒன்றாய் நாம் எல்லாம்
வந்து கூடும் வபாதினிவல
ைனதில் வவற்றுமை சகாள்ளாைல்
விழிப்பாய் இருந்து சகாள்வவாவை
தீய ெச்ெரவுகள் ஒழிந்திடுக
பிணக்குகள் எல்லாம் ைமறந்திடுக!
நைது நடுவில் நம் இமறவன்
கிறிஸ்து ஆண்டவர் இருந்திடுக
வபறுசபற்வறாரின் கூட்டத்திவல
நாமும் ஒன்றாய் வெர்ந்து ைனம்
ைகிழ்ந்து கிறிஸ்து இமறவனின்
ைாட்ெி திருமுகம் காண்வபாவை

முடிவில்லாைல் என்சறன்றும்
ஊழிக் காலம் அமனத்திற்கும்
அளவில்லாத ைாண்புமடய
வபரானந்தம் இதுவவ யாம். ஆசைன்.

நற்கருரண பாடல்
பாடுவாய் என் நாவவ ைாண்புைிக்க உடலின் ைமறசபாருமள
பாரின் அரெர் ெீ ருயர்ந்த வயிற்றுதித்த கனியவர் தம்
பூதலத்மத ைீ ட்கச் ெிந்தும் விமலைதிப்பில்லா துயர்ந்த
தூய இரத்த ைமறசபாருமள எந்தன் நாவவ பாடுவாவய
அவர் நைக்காய் அளிக்கப்படவவ ைாெில்லாத கன்னி நின்று
நைக்சகன்வற பிறக்கலானார் அவனி ைீ தில் அவர் வதிந்து
அரிய தூய வார்த்மதயான வித்து அதமன விமதத்த பின்னர்
உலக வாழ்வின் நாமள ைிகவவ வியக்கும் முமறயில் முடிக்கலானார்
இறுதி உணமவ அருந்த இரவில் ெவகாதரர்கள் யாவவராடும்
அவர் அைர்ந்து நியைனத்தின் உணமவ உண்டு நியைனங்கள்
அமனத்தும் நிமறவு சபற்ற பின்னர் பன்னிரண்டு ெீ டருக்குத்
தம்மைத்தாவை தூய உணவாய்த் தம் மகயாவல அருளினாவர
ஊன் உருவான வார்த்மதயானவர் வார்த்மதயாவல உண்மை அப்பம்
அதமன உடலாய் ைாற்றினாவர இரெமும் கிறிஸ்து இரத்தைாகும்
ைாற்றம் இது நம் ைனித அறிமவ முற்றிலும் கடந்த சதனினும்
வநர்மையுள்ளம் உறுதிவகாள்ள உண்மை நம்பிக்மக ஒன்வற வபாதும்
ைாண்புயர் இவ்வருள் அமடயாளத்மத தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்வபாம்
பமழய நியை முமறகள் அமனத்தும் இனி ைமறந்து முடிவு சபறுக
புதிய நியை முமறகள் வருக புலன்களாவல ைனிதன் இதமன
அறிய இயலாக் குமறமய நீக்க நம்பிக்மகயின் உதவி சபறுக
தந்மத அவர்க்கும் ைகன் அவர்க்கும் புகழ்ச்ெிவயாடு சவற்றியார்க்கும்
ைீ ட்பின் சபருமை ைாட்ெிமைவயாடு வலிமை வாழ்த்து யாவும் ஆக
இருவரிடைாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவியானவர்க்கும்
அளவில்லாத ெை புகழ்ச்ெி என்றுவை உண்டாகுக. ஆசைன்.

