
 

 

 

Cross-Cultural Worship Resources  

Tamil 
 

Useful phrases to incorporate into your services.  
 

Welcome  வருக        varuga 

  

Good morning    காலை வணக்கம்     kalai vanakkam 

 

The Greeting 
 

The Lord be with you.      கரத்்தர ்உங்களுடன் இருப்பார ்     kartar ungaludan irupar 

 

The Apostle’s Creed   அப்பபோஸ்தல விசுவோசப் பிரமோணம் 
 

வோனத்ததயும் பூமிதையும் பதைத்த சர்வ வல்லதமயுள்ள பிதோவோகிை 

பதவதன விசுவோசிக்கிபேன் 

அவருதைை ஒபர குமோரனோகிை, கரத்்தரோகிை இபைசு கிறிஸ்துதவயும் 

விசுவோசிக்கிபேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினோபல கன்னிமரிைோளிைத்தில் 

உே்பவித்துப் பிேந்தோர்; பபோந்தியு பிலோத்துவின் கோலத்தில் போடுபை்டு, 

சிலுதவயில் அதேயுண்டு மரித்து, அைக்கம் பண்ணப்பை்டு, போதோளத்தில் 

இேங்கினோர் மூன்ேோம் நோள் மரித்பதோரிைத்திலிருந்து எழுந்தருளினோர்: 

பரமண்ைலத்துக்பகறி சர்வ வல்லதமயுள்ள பிதோவோகிை பதவனுதைை 

வலது போரிசத்தில் வீே்றிருக்கிேோர் அவ்விைத்திலிருந்து 

உயிருள்பளோதரயும் மரித்பதோதரயும் நிைோைந்தீரக்்க வருவோர் 

பரிசுத்த ஆவிதையும் விசுவோசிக்கிபேன். பபோதுவோயிருக்கிே பரிசுத்த 

சதபயும் பரிசுத்தவோன்களுதைை ஐக்கிைமும், போவ மன்னிப்பும், சரரீ 

உயிரத்்பதழுதலும் நித்திை ஜீவனும் உண்பைன்று விசுவோசிக்கிபேன், 

ஆபமன் 

 

I believe in God, the Father almighty, maker of heaven and earth. 

And in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit,  

born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried.  

He descended into hell. The third day he rose again from the dead.  

He ascended into heaven, and sits at the right hand of God, the Father almighty,  

from thence he will come to judge the living and the dead.  

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic church, the communion of saints,  



 

 

 

the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.  Amen. 

 

The Lord’s Prayer 
 

பரமண்ைலங்களிலிருக்கிே எங்கள் பிதோபவ, 

உம்முதைை நோமம் பரிசுத்தப்படுவதோக; 

உம்முதைை ரோஜ்ைம் வருவதோக; உம்முதைை சித்தம் பரமண்ைலத்திபல 

பசை்ைப்படுகிேதுபபோல பூமியிபலயும் பசை்ைப்படுவதோக. 

எங்களுக்கு பவண்டிை ஆகோரத்தத இன்று எங்களுக்குத் தோரும். 

எங்கள் கைனோளிகளுக்கு நோங்கள் மன்னிக்கிேதுபபோல எங்கள் கைன்கதள 

எங்களுக்கு மன்னியும். 

எங்கதளச ்பசோததனக்குை்பைப்பண்ணோமல், தீதமயினின்று எங்கதள 

இரை்சித்துக்பகோள்ளும், ரோஜ்ைமும், வல்லதமயும், மகிதமயும் 

என்பேன்தேக்கும் உம்முதைைதவகபள, ஆபமன், என்பபத. 

ரோஜ்ைமும், வல்லதமயும், மகிதமயும் என்பேன்தேக்கும் 

உம்முதைைதவகபள, 

ஆபமன். 

 

Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come,  

your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread.  

Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. 

Lead us not into temptation but deliver us from evil. 

For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever.  Amen.  

 

The Aaronic Blessing 
 

கரத்்தர ்உங்கலை ஆசீரவ்தித்து, உங்கலை க்காத்துக்ககாை்ளுங்கை். கரத்த்ர ்

தன் முகத்லத உங்கை் மீது பிரகாசிக்கச ்கசய்வார ்இன்னும், நீங்கை் (உங்கை் 

மீது) கிருலபயுலடயவரக்ைாக இருங்கை். கரத்்தர ்உங்கலை சச்ாதகமாகப் 

பாரத்்து, ககாடுங்கை் நீங்கை் அலமதி. அங்ஙனமம ஆகுக. 

 

The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you  

and be gracious to you. The Lord look upon you with favour, and give  

you peace. Amen.  

 

Closing phrases 
 

Thank you for coming  வருலகக்கு நன்றி varugaikku nandri 

Good-bye   நன்றி   nandri 

Come again!  மீண்டும் வருக  meendum varuga 


