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(இ�ைறய வாசக�க�:

சாலேமா�� ஞான� 3:1-9,

���பாட�27;1-4 7 8 9 13-14,

����த� ப�� உேராைமய�"# எ%�ய ��&க��'�() வாசக� 5:5-11,

*�த ம�ேத+ எ%�ய ந-ெச/�0'�() வாசக� 25: 31 - 46)

���ப� ���ைர:

“வா1� மா2ப34றேத அ�6, அ8() ேபாவ��ைல”

இ�2 அ�ைனயா� ��அைவ அைன�) ஆ�மா"க;� <ைன�நாைள" ெகா>டா? ம414�ற). 

நவ�ப� இர>டா� ேத�யா4ய இ�ைறய நா;A�, இ�மாத��� இ� வர இ�"#� நாBக;A� 

மC�த ஆ�மா"க� ந�மா� <ைன� Dற�ப34றா�க�. “மC�த FGவாHக;� ஆ�மா"க� இைற 

இர"க��னா� <��ய சமாதான��� இைள�பாற" கடவன” - இ) ந�ைம� JC��)யC� ஆ1��K 

ெச�6�"#� அ�* உ�ள�கைள+�, மற"க�பBட ஆ�மா"கைள+� <ைன� D�() நா� 

ஏெற3"#� ம�றாB3. இ(த ந�ல நா;� ந�&ைடய #3�ப�க;� இற(த அ�பான 

உற�கM"காக, இ�N� யா�� <ைனயாத ஆ�மா"கM"காக Hற�பாக ெஜJ"க 

அைழ"க�ப34�ேறா�.

அ�2 மC�த இலாசைர உ0�ெதழK ெச/த இேயG ‘கB3"கைள அF1�) அவைன� ேபாக 

F3�க�” எ�றா�. )�*2� ஆ�மா"க;� கB3"க� அF1"க�பட��, ம4ைம வா1F�� 

�ைள"#� மக�தான ேப-6-# இவ�க� உCயவ�களாக�� இ�ைறய� ���ப'0ைன நா� 

ஒ�*"ெகா3�) ேவ>3ேவா�.
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��வா�க  ம�றா"�க :

F>Sல4� T-6��பவேர! உ�ைம ேநா"4ேய எ� க>கைள உய���+�ேள�.

ப�� : ஆ>டவேர எ�க� ம�றாBைட" ேகBட�M�.

வா$ேவா&� கட�ளா)ய ஆ�டவேர, உ-ைம� ேபா./)ேறா-.

V� எ�2� வா1பவ�. சாைவ" கட(தவ�. உ�W) ந�J"ைக ெகா�M� அைனவ�"#� &?F�லாத 

வா1ைவ� த�பவ�. உம"# ந�6 D24ேறா�. இ�ைறய நா;� உம) FGவாHக� அைனவைர+�, 

#6�பாக யா�� <ைனயாத, மற"க�பBட ஆ�மா"கைள <ைன�D�() ம�றா34ேறா�. 

அைனவ�"#� இ�ப&�, ஒ;+�, அைம�+� அ;�த�ள இைறவா! இ�2 உ�ைம 

ம�றா34ேறா�.

ம/ைம வா$�.1 அைழ��� ெகா ள�ப"4��1- அைன�� இைற ஊ�ய7க8�காக�- 

ம�றா�ேவா-.

வ�ல பர�ெபா�ேள - வானக� த(ைதேய - எ� இைறவா! FGவாHக;� ம(ைதயா4ய ��Kசைப0� 

ேம/�*� பX"# த�கைள அ��பX�தேதா3, வAFழ(தவ-ைற� ேத-ற��, வ'ைம 

ெகா>டவ-ைற" க>காX"க�� ெச/), ஏ-2"ெகா>ட ெபா2�*கைள ஏ-ற&ற <ைறேவ-6, 

#6"க�பBட கால��� உ�மா� அைழ�)" ெகா�ள�பBடவ�களான எ�க� ���த(ைதய�க�, 

ஆய�க�, #�"க�, அ�BசேகாதCக� ம-2&�ள )றவற�தா�க� உ�ேமா3�, உடN�ள 

அைன�)� *�த�கேளா3� வானக� ப(�0� இட� ெப2� வர� ேவ>?, இைறவா! இ�2 

உ�ைம ம�றா34ேறா�.

இைறந-:�ைக ெகா�டவ7களா; வா$<�, எ�7ேநா�கா ெபா>�க? இற�:ைன@ ச<��க 

ேந7<���1- எ�ண.ற ��வா�க8�காக ம�றா�ேவா-:

க�ைண� ����ேவ - கா�) <-#� ேபர�ேள - எ� இைறவா! நைர �ைர ப�வ�க;� ந'�-2 

மC�தவ�க� - JXக;� தா"க�தா� ந�ைம� JC() ெச�6��பவ�க� எ��பாரா Fப��-# 

இல"கா4 இற(தவ�க� - இ�த# FGவாHக� இைற இர"க��-# உ�ளாக��, இவ�கைள வா�T3 

வரேவ-2" ெகா�ள�� வர� ேவ>?, இைறவா! உ�ைம ம�றா34ேறா�.
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ெம;யCகட�ைள அDயா� ைவயக��? வா$<� ம&����1- ஆ�மா�க8�காக ம�றா�ேவா-:

எ�ைல காணா ேபர�ேப - இர"க��� ஊ-ேற - எ� இைறவா! ம>ணக மகவாக Jற�ெப3�), 

பாவ� ேபா"#� ப'யாக இ�N0ைர ஈ(), மN"#ல��-# WB* எN� ெப��ெகாைடைய 

வழ�40�"#� ��KGத� இேயGைவ, உலக� &%ைமயாக அ6() ேபா-ற��, *க1() ஏ-ற�� 

ேவ>34ேறா�. 46\) இேயGைவ அ6யா) வா1() மC���"#� ஆ�மா"க� W) வானக" 

ெகாைடயா� WB* வழ�க�ப3� வர� ேவ>?, இைறவா! உ�ைம ம�றா34ேறா�.

எம�1 இரC1- தாF�� மகேன, எ- இைறவா!

ெதா-2ேநா0� தா"க��'�() &%ைமயாக F3தைல� ெபற��, வ��கால��� எ� ச(த�ன� 

ந-Gக&�, மனபல&�, ெபா�ளாதார வள�KH+� ெப-2 இ]�ல4� உம) ெச/Tர�களா/ 

பXெச/�ட அவ�கM"# ஞான�ைத+�, �டமான ந�J"ைக+� தர ேவ>3ெம�2 இைறவா 

உ�ைம ம�றா34�ேறா�.

அைம�யான H7�ைலக8�1 எைன அைழ��@ ெச?J- த<ைதேய இைறவா!

இற() ேபான அைன�) ஆ�மா"கM"#� <��ய இைள�பா-6ைய அ;��ட ேவ>3ெம�2�, 

எம) நாB?� ஏ-பBட ேபாC� இற() ேபான அைனவ�"#� <��ய இைள�பா-6ைய அ;��ட 

ேவ>3ெம�2 இைறவா உ�ைம ம�றா34�ேறா�.

H�K� இைறவா!

எ� நாBைட ஆ>3 இற(த தைலவ�க�, ெபா)ம"க�, �யா4க� அைனவ�"காக�� 

ம�றா34ேறா�. உ0�ெத%தA�, வா1�� நாேன எ��ட� ந�J"ைக ெகா�ேவா� இற�JA� 

வா1வா� எ�ற உ�வா��ைத0� ந�J"ைகெகா>3 இற(த அைனவC� பாவ�கைள ேபா"4 

அவ�கைள உ� வானக TB?� ேச��த�ள இைறவா உ�ைம ம�றா34ேறா�.

எCக  ேதைவக  அைன�ைதL- �ைற� ெச;L- த<ைதேய! எ- பCைக வ�நட�� இற<த பC1 

1��க8�கா�-, பC1ம�க8�காக�- ம�றா�)ேறா-.

உ0ேரா3 இ�"#�ேபா) எ��ட� ந�J"ைக ெகா�M� எவ�� எ�2ேம சாகமாBடா� 

எ�ப�-4ன�க உ�W) ந�J"ைக ெகா>3 வா1() இற(த ஆ�மா"க� அைன�)� த�கMைடய 

பாவ�க;னா� உ�தC"4ற \தல��� இ�(தாA� அவ�கைள <ைறவாக ஆH�வ��) உ� வானக 

TB?� ேச��த�ள ேவ>3ெம�2 இைறவா உ�ைம ம�றா34ேறா�.
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