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இயேசு தம் சீடர்களுக்குக் கூறிேது: “நான் உங்களிடம் ச ால்ல யேண்டிேவே 
இன்னும் பல உள்ளன. ஆனால் அேற்வை இப்யபாது உங்களால் தாங்க இேலாது. 
உண்வைவே சேளிப்படுத்தும் தூே ஆவிோர் ேரும்யபாது அேர் முழு 
உண்வைவே யநாக்கி உங்கவள ேழிநடத்துோர். அேர் தாைாக எவதயும் யப  
ைாட்டார்; தாம் யகட்பவதயே யபசுோர்; ேரப்யபாகிைேற்வை உங்களுக்கு 
அறிவிப்பார். அேர் என்னிடமிருந்து யகட்டு உங்களுக்கு அறிவிப்பார்.   
(யோோன் 16: 12-14)  
 

 ேத்திக்கான்: யபார்களால் துண்டு துண்டாக்கப்பட்டுள்ள 
ஓர் உலகில், ஒருேர் ஒருேரின் பன்வைத்தன்வைவே 
ஏற்பதற்கும், ைதிப்பதற்கும், பல் ைே உவரோடல் மிகவும் 
முக்கிேம் என்று திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அேர்கள் ஜூன் 
06, இத்திங்களன்று கூறியுள்ளார். 
 
பல் ைே உவரோடல் திருப்பீட அவே, ஜூன் 6 
இத்திங்களன்று சதாடங்கியுள்ள மூன்று நாள் ஆண்டு 
நிவைேைர்வு கூட்டத்தில் பங்குசகாள்ளும் அறுபது 

பிரதிநிதிகவள திருப்பீடத்தின் கிளசைந்தினா அவையில் 
 ந்தித்து உவரோற்றிே திருத்தந்வத, பல் ைே உவரோடல் 
திருப்பீட அவேயின் ேரலாற்வையும் எடுத்துவரத்தார்.    
1964ம் ஆண்டில் இரண்டாம் ேத்திக்கான் சபாதுச் ங்கம் 
நவடசபற்ையபாது, சபந்தக்யகாஸ்து சபருவிழாேன்று 
ைவையுவரோற்றிே திருத்தந்வத புனித 6ம் பவுல் அேர்கள், 
கிறிஸ்தேர் அல்லாதேரின் ச ேலகம் ஒன்வை 
உருோக்குேதாக அறிவித்தார் என திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் 
அேர்கள் கூறினார். 

பல்யேறு  மூகங்கள், கலாச் ாரங்கள், சைாழிகள் ைற்றும் 
ைதங்களுக்கு இவடயே உைவுகள் ேளர்க்கப்படயேண்டும் 
என்ை விழிப்புணர்வே ஏற்படுத்த அத்திருத்தந்வத  
உருோக்கிே ச ேலகம், இன்று பல் ைே திருப்பீட 
அவேோக உருசேடுத்து பணிோற்றி ேருகின்ைது எனவும், 
திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அேர்கள் பாராட்டினார்.  
 
புதிய திருத்தூது கைொள்கை விளக்ைம்  
 

கடந்த, ஜூன் 5  நவடமுவைக்கு ேந்துள்ள, திருப்பீட 
தவலவைேகத்தின் சீர்திருத்தம் பற்றிே Praedicate Evage-
lium புதிே திருத்தூது சகாள்வக விளக்கம் குறித்த 
சிந்தவனகவளயும் எடுத்துவரத்த திருத்தந்வத, 
உலகைேைாக்கலும், பன்னாட்டு  மூகத்சதாடர்புகளின் 
அதியேக ேளர்ச்சியும், உவரோடவல சபாதுோனதாக 
ஆக்கியுள்ளயேவள, பல் ைே உவரோடல், மிக 
முக்கிேைான அம் ைாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.      
 
உடன்பிறந்த உணர்வுக்கு ஏக்ைம் 
 

உலகளாவிேத் திருஅவே, ஒன்றிவணந்து ேளர்ேதற்கு 
விரும்புகின்ை இக்காலக்கட்டத்தில், “பல் ைே உவரோடல் 
ைற்றும் நல்லிணக்கம்” என்ை தவலப்பில் இந்த நிவைேைர்வு 
கூட்டம் நவடசபறுேது காலத்திற்யகற்ைது என்று குறிப்பிட்ட 
திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அேர்கள், சதாடர்புகள் 
அதிகரித்துேரும் இன்வைே உலகில், உடன்பிைந்த 
உணர்வும், நல்லிணக்கமும் சேகுசதாவலவில் உள்ளன 
என்று கேவல சதரிவித்தார். 
 

உடன்பிைந்த உணர்வு ைற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகிேேற்றில் 
ைற்ை ைதத்தினயராடு இவணந்து, ைக்கள் கடவுவளத் யதடும் 
பாவதவே ேளர்க்கயேண்டிேது, பல் ைே உவரோடல் 
திருப்பீட அவேயின் பணிோகும். இவ்ேழி ஒன்யை, 
அவைதியில் அவனேரும் ோழத் தகுதிோன உலவக 
ஒன்றிவணந்து கட்டிசேழுப்ப முடியும் என்றும் திருத்தந்வத 
கூறியுள்ளார்.   

 
கிறிஸ்யடாபர் பிரான்சிஸ்: ேத்திக்கான்  

  

திருத்தந்தத அறிவுறுத்தல்! 

யகாலாலம்பூர்: புனித அந்யதாணிோர் 
ஆலேம் அதன் பங்குத் தந்வத டாக்டர் 
கிளாரன்ஸ் யதேதாஸ் அேர்களின் 
அருள்பணி ோழ்வின் 25 ேது ஆண்டு 
நிவைவே      கடந்த ஜூன் 6 அன்று, 
சிைப்பு திருப்பலியுடன் சகாண்டாடிேது. 
ையலசிோ விற்கான அப்யபாஸ்தலிக்க 
நுன்சியோ யோஜ்சிக் ஜலுஸ்கி 
அேர்களுடன், யகாலாலம்பூர் ைாைவை 
ைாேட்டத்தின் யபராேர்  ஜூலிேன் 
லியோவ் ைற்றும் பினாங்கு 
ைவைைாேட்டத்தின் ஆேர்  ச பாஸ்டிேன் 
பிரான்சிஸ் ஆகியோர் அக்சகாண் 
டாட்டத்தில் கலந்துசகாண்டினர். 
 
தனது 25-ம் ஆண்டு அருள்சபாழிவு விழா 
கடவுளின் உண்வைத் தன்வையின் 
சகாண்டாட்டம் என்று அருள்தந்வத  
கிளாரன்ஸ் யதேதாஸ் கூறினார். "இன்று 
ைாவலயில் நாம் இக்சகாண்டாட்டத்வத  
திருப்பலியில்  சகாண்டாடுேது கடவுளின் 
முடிவில்லாத அன்வப உணர்த்துகிைது.  
ஏசனன்ைால்   "அேர் தம் அடிவையின் 
தாழ்நிவலவேக் கண்யணாக்கினார்" என்ை 

அருள்நிவை கன்னி ைரிோவின் 
ோர்த்வதகளில், நான் இருப்பதற்கான 
தேவு இன்று எனக்கு ேழங்கப்பட்டது" 
என்று கூறினார். ஓர் அருள்பணிோளவர 
தக்கவேக்க ஒரு  மூகம் யதவே என்றும், 

ஒரு அருள்தந்வதவே  உருோக்குேது 
குருத்துேக் கல்லூரியில் உள்ள விரிவுவர 
ோளர்கள்  ைட்டுைல்ல, ைாைாக, அது 
பலவர உள்ளடக்கிேது என்றும் 
அருள்தந்வத  கிளாரன்ஸ் யதேதாஸ் 

கூறினார். அேர் தனது சபற்யைார், 
உடன்பிைந்தேர்கள், உடன்பிைந்யதாரின் 
பிள்வளகள், அேரது குருத்துேக் கல்லூரி 
யதாழர்கள்  ைற்றும் அருள்பணிோளர்கள்  
ஆகியோருக்கும் தனது பேணத்தில் 
யநர்ைவைோன தாக்கத்வத ஏற்படுத்திே 
அவனேருக்கும் நன்றி ச லுத்தினார். 
 

சதாடர்ந்து, பங்கு யபரவேயின் தவலேர் 
வின் ன் ராஜா அேர்கள் சேள்ளி 
விழாவேசோட்டி சேளியிடப்பட்ட 
நிவனவுைலவர ேழங்கினார்.  
 

யைலும், அன்வைே தினம், அருள்தந்வத  
கிளாரன்ஸ் அேர்களின் தாய்ப்  பங்கான   
ரோங்கில் உள்ள     புனித யூதா தயதயு  
ஆலேத்தில்  பங்குத்தந்வத விண் ன் 
யதாைஸ் அேர்களுடன் இப்பங்கிலிருந்து 
யதான்றிே அருள்பணிோளர்கள் ய விேர் 
என்ரு,  சுயரன் துவரராஜ் ஆகிே இருேரும் 
இவணந்து நன்றி திருப்பலிவேக் சகாண் 
டாடினார் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.  

 

  

பல் ைேத் தவலேர்களுடன் திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் 
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இன்று திருஅவை, மூவைொரு இவைைன் 
வெருவிழொவைக் வ ொண்டொட நம்வை 
அவழக்கின்ைது. முதல் ைொச ம் நீதிவைொழி 
புத்த த்தில் தூய ஆவியொரே தம்வைப் ெற்றி 
அறிக்வ யிடுைவத நொம் ைொசிக்கின்ரைொம். 
உல ம் ரதொன்றுைதற்கு முன்னரே அைர் 
தந்வதரயொடும் ைொர்த்வதயொன இரயசுரைொ 
டும் இருந்தொர்.  வதொடக் நூல்:1:2 நீர்த் 
திேளின்ரைல்  டவுளின் ஆவி அவசந்தொடிக் 
வ ொண்டிருந்தது என்று ைொசிக்கின்ரைொம்.  
ெவடப்பின்  ொேணேொன தந்வதயொகிய 
இவைைன் தம்முவடய ைொர்த்வதயொன 
இரயசுவின் ைழியொ வும், உயிருள்ள தூய 
ஆவியொரின் ைழியொ வும் மூவைொரு 
இவைைனொ  இருந்து உலவ ப் ெவடத் 
தொர்.  
 
 டவுள் மூன்று ஆள் ளொ  உள்ளொர் 
என்ெதற்கு திருவிவிலியமும் சொன்று 
ெ ர்கிைது.  டவுள் ைொனிடவேப் ெவடக்கும் 
ரெொது, “ைொனிடவே நம் உருவிலும் நம் 
சொயலிலும் உண்டொக்குரைொம்’ (வதொநூ 
1:26) என்ெொர். இங்ர  குறிப்பிடப்ெடும் ‘நம்’ 

என்ை ைொர்த்வத தந்வத, ை ன், தூய 
ஆவியொர் ஆகிய மூன்று ஆட் ளும் 
ெவடப்பின்ரெொது வசயலொற்றியிருகின்ைொர் 
 ள் என்ெவதத் வதளிைொ  எடுத்துக் 
கூறுகின்ைது. மூவைொரு  டவுள் ரசர்ந்து 
வசயல்ெட்ட இன்வனொரு நி ழ்வு இரயசுவின் 
பிைப்ெொகும். இவத ைொனதூதர்  பிரிரயல் 
ைரியொவிடம் வசொல்லக்கூடிய, “தூய 
ஆவியொர் உம்மீது ைருைொர். உன்னத 
 டவுளின் ைல்லவை உன்ரைல் நிழலிடும். 
ஆதலொல் உம்மிடம் பிைக் ப்ரெொகும் 
குழந்வத தூயது. அக்குழந்வத இவைை ன் 
என அவழக் ப்ெடும்” (லூக் 1: 35) என்ை 
ைொர்த்வத ளில்  ண்டுவ ொள்ளலொம். 
 
நம்முவடய ஒவ்வைொரு திருப்ெலியிலும் 
மூவைொரு இவைைனின் பு ழ் எடுத்துவேக் 
 ப்ெடுகிைது. நற் ருவண ைன்ைொட்டிலும்,                   
“ இைர் ைழியொ .. இைரில் என்று மூவைொரு 
இவைைவன ரநொக்கி நொம் ைன்ைொடுகிரைொம். 
அரதரெொல் நம்முவடய ஒவ்வைொரு 
அருளவடயொளக் வ ொண்டொட்டங் ளும் 
மூவைொரு இவைைனின் வெயேொல் தொன்  

வ ொண்டொடப்ெடுகிைது. மூவைொரு 
இவைைன் மூன்று ஆட் ளொ  இருந்தொலும், 
இவைத்தன்வையில், ஒரே  டவுளொ  
ஒன்றித்திருக்கின்ைனர். ெலருக்கும் இது 
இன்னும் எளிதில் புரிந்துவ ொள்ள இயலொத 
இவையியலொ  இருக்கிைது. இரயசு இவதத் 
தம்முவடய ெணிைொழ்வின்ரெொது அறிவித் 
தொர்.  ொண முடியொத தந்வதக்  டவுவள 
இரயசு ைனித உருவில் ைந்து 
வைளிப்ெடுத்தினொர். புரிந்துவ ொள்ள 
இயலொத இவை உண்வை வள தூய 
ஆவியொர் ைந்து வதளிவுெடுத்தினொர். இதுரை 
நம்முவடய நம்பிக்வ . இந்த நம்பிக்வ வய 
அறிக்வ யிடுைதில் நொம் எப்ரெொதும் 
வெருவை வ ொள்ள ரைண்டும். 
 
தந்வத அளைற்ை அன்பு நிவைந்தைர் 
என்ெவத இரயசு அைர் தம்முவடய 
ெணிைொழ்வின்ரெொது  ொட்டினொர். தந்வத, 
ைனுக்குலத்தின்மீது வைத்த அளைற்ை 
அன்வெ, தம் ை ன் இரயசு ைழியொ  
சிலுவை ைேணத்தின் மூலம்  இரயசுவின் 
இன்னுயிவேக் வ யளித்து, நம்வை மீட்டொர்.  

இரயசுவின் ரெொதவன ளில் தந்வதவயப் 
ெற்றியும் தூய ஆவியொவேப் ெற்றியும் 
எடுத்துவேத்துக் வ ொண்ரட இருந்தொர்.  
மூவைொரு  டவுளிடம் நல்லுைவு நிலை 
அைர் ள் எப்ெடி அன்ரெொடும் ைதிப் 
ெளித்தும் இருந்தொர் ரளொ, அதுரெொன்று 
நொமும் இருந்தொல், நொம் ைொழும் 
குடும்ெத்திலும் சரி, சமூ த்திலும் சரி 
நல்லுைவு ஏற்ெடும் என்ெதில் எந்தவிதைொன 
ஐயமுமில்வல. 
 

 

 -ர ொசப்பின் ரெொஸ்ர ொ, சிேம்ெொன் 

மூவ ொரு கடவுள் வெருவிழொ 
       

1-ம் ைொச ம்:    நீவைொ 8:22-31 
தி. ெொடல்:       8: 3-4, 5-6, 7-8 
2ம் ைொச ம்:     உரேொ  5: 1-5 
நற்வசய்தி:       ரயொைொ 16: 12-15 
 
 
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 
திருப்புகழ் மாலை  - பெருவிழாவுக்குரியது  

உர ோமையில் 10வது உலகக் 
குடும்பங்கள் ைோநோடு  நோம் அமைவரும் ஒர  

இமைத்தந்மதயின் குழந்மதகள்!  
ைத்திக் ொன் நி ழ்வில் தமிழ் ைொழ்த்துப் ெொடும் அருள்சொர ொதரி ள் 

உரேொவையில் ைரும்  ூன் 22 முதல் 26 
ைவே நவடவெைவுள்ள உல க் 
குடும்ெங் ள் சந்திப்பு ைொநொடு குறித்த 
விைேங் வள அறிவிப்ெதற் ொ த் திருப்பீடச் 
வசய்தித் வதொடர்ெ  அலுைல த்தில் ரை 31, 
 டந்த வசவ்ைொயன்று நவடவெற்ை 
வசய்தியொளர் சந்திப்பின்ரெொது இவ்ைொறு 
வதரிவித்துள்ளொர் திருப்பீட அலுைல ப் 
ரெேொசிரியர் Gambino. 
 
இம்ைொநொடு இவையியல்-ர ொட்ெொடு உள் 
ளடக் த்துடன்  ல்வி ரீதியொ   ட்ட 
வைக் ப்ெட்ட வசயல்ெொடு வளக் வ ொண் 
டிருக் ொது என்றும், அரதரைவளயில், இது 
ஒருைவே ஒருைர் சந்திப்ெதற்கும் உவே 
யொடுைதற்கும் அழகியவதொரு தருணைொ  
அவையும் என்றும் ரெேொசிரியர் Gambino 
விளக்கியுள்ளொர். 
 

"குடும்ெ அன்பு: வதொழில் ைற்றும் புனிதத் 
திற் ொன ெொவத" என்ை  ருப்வெொருவள 
வையைொ க் வ ொண்டுள்ள இம்ைொநொ 
டொனது,  ூன் 22 புதன்கிழவை அன்று, 

திருத்தந்வத ஆைொம் ெவுல் அேங்கில் 
திருத்தந்வத பிேொன்சிஸ் முன்னிவலயில் 
வதொடங்கும்.  ூன் 23 வியொழன் முதல் 25  
சனிக்கிழவை ைவே ரைய்ப்புப் ெணிக் 
குறித்த ைொநொடும் இரத அேங்கில் 
நவடவெறும். 25, சனிக்கிழவை ைதியம் 
புனித ரெதுரு சதுக் த்தில் திருத்தந்வதயின் 
தவலவையில் திருப்ெலியும், அடுத்த நொள் 
ஞொயிற்றுக்கிழவை திருத்தந்வதயின் 
மூரைவள வசெவுவேயும் நவடவெறும் 
என்று அறிவிக் ப்ெட்டுள்ளது. 
 

வசல்ைேொஜ் சூவசைொணிக் ம் -  

வநஜிரியொ:  ூன் 05,  ஞொயிைன்று, Owo 
ந ரின் புனித பிேொன்சிஸ் சரைரியொர் 
ஆலயத்தில் ெயங் ேைொதி ள் நி ழ்த்திய 
துப்ெொக்கிச்சூடு ெற்றி  ருத்துத் வதரிவித்த 
ரெொது இவ்ைொறு கூறிய இவ்ைொலயத்தின் 
துவண ெங்குத் தந்வத என்ரு அெரயொனி 
(Andrew Abayomi), இது ரைறு எங்ர ொ 

நவடவெைரைண்டிய ஒன்று, ஆனொல், 
இன்று எங் ளுக்கு நி ழ்ந்துள்ளது என்று 
 ைவலயுடன் கூறியுள்ளொர். 
 
 ொயைவடந்தைர் வளச் சந்திப்ெதிலும், 
அைர் ளுக் ொ  இவைரைண்டல் வசய்ை 
திலும், அைர் ளின் துயேங் வளப் 
ெகிர்ந்துவ ொள்ைதிலும், அைர் ளின் இவை 
நம்பிக்வ வய ஊக்குவிப்ெதிலும் தொங் ள் 
வதொடர்ந்து ஒன்றிவணந்து வசயல்ெட்டு 
ைருைதொ வும் நம்பிக்வ  வதரிவித்துள்ளொர் 
அருள்ெணியொளர் என்ரூ அெரயொனி. 
 
அன்பு, அவைதி, ஒற்றுவை, நல்லிணக் ம் 
ஆகிய விழுமியங் ளுக்குத் தொங் ள் 
வதொடர்ந்து சொட்சி ளொய்  இருக்கிரைொம் 
என்று விளக்கிய  அருள்ெணியொளர் என்ரூ 

அெரயொனி, உண்வையில் நொம் அவனைரும் 
ஒரே இவைத்தந்வதயின் குழந்வத ளொ 
 வும்,  அைரின் ெவடப்பு ளொ வும் இருக் 
கின்ரைொம் என்றும் எடுத்துவேத் துள்ளொர். 
 
இனம்,  லொச்சொேம் ைற்றும் நிைத்தொல் நொம் 
பிரிக் ப்ெட்டிருந்தொலும், ஒரே இவைத் 

தந்வதயொல் நொம் ெவடக் ப்ெட்டு, அைேொல் 
இந்த உல த்திற்குக் வ ொண்டு 
ைேப்ெட்டுள்ரளொம் என்ை உண்வைவய 
ைக் ள் புரிந்துவ ொள்ள்ளும் ைவ யில் 
தொங் ள் வதொடர்ந்து நற்வசய்தி அறிவிப்புப் 
ெணியில் ஈடுெட்டு ைருைதொ வும் 
உறுதிெடக் கூறியுள்ளொர் அருள்ெணியொளர் 
என்ரூ அெரயொனி. 
 
ெயங் ைொதி ள் நி ழ்த்தியுள்ள இந்தத் 
துப்ெொக்கிச் சூடு சம்ெைத்தில் சிைொர் 
உட்ெட, ஐம்ெதுக்கும் ரைற்ெட்ரடொர் 
வ ொல்லப்ெட்டுள்ளனர். ெலர்  ைவலக் 
கிடைொன நிவலயில் ைருத்துைைவனயில் 
சிகிச்வசப் வெற்று ைருகின்ைனர். 
 

வசல்ைேொஜ் சூவசைொணிக் ம் - ைத்திக் ொன்  

 ொயைவடந்தைர் ள் ைருத்துைைவனயில் சிகிச்வச வெறுகின்ைனர்   (ANSA)  

‘நம்மீது ககோண்டுள்ள அன்போல் தன் வோழ்மவரே 
மகேளித்த கிறிஸ்துவின் இதேத்திடம் வழிநடத்திச் 
கெல்லும் போமத, ைரிேோ. இதைோரல நோம் அவம  
அன்புகூர்கிரைோம் ைற்றும் வணங்குகிரைோம்.’  

(திருத்தந்மத பி ோன்சிஸ், 05 ஜூன், 2022) 

காஜாங், திருக்குடும்ப பங்கில் ‘புனித 
பவுலின் இறையியல்’ தறைப்பில்  
ச ாற்சபாழிவு நறைசபற்ைது 

  ொ ொங்: புனித ெவுல், இரயசு கிறிஸ்துவுக்கு 
அடுத்து அதி ம் புதிய ஏற்ெொட்டில் இடம் 
வெற்றுள்ள திருத்தூதர் ளில் ஒருைர், 
கிறிஸ்துை ைவைத்தூது ைளர்ச்சியில் அதி ம் 
ெங் ொற்றியைர் ளில்  மி வும் குறிப் 
பிடத்தக் ைர். அைேது ெங்கு நவீன  ொல 
கிறிஸ்துை ைளர்ச்சிக்கு அடிப்ெவட எனவும்  
சர ொ. ஆர்.ர .சொமி ைலியுறுத்தினொர். புனித 
ெவுலின் திருமு ங் ள் திருஅவை 
உறுதிப்வெைவும் நம்பிக்வ  உலவ ங்கும் 
நிவலப்வெைவும் உறுதுவணயொ  இருந் 
திருக்கின்ைன. நீதி, உண்வை, ைனைொற்ைம், 
சிலுவை, நற் ருவண முதலிய 
ர ொட்ெொட்டில் அவைந்திருக்கும் புனித 
ெவுலின் இவையியல் வதொடக்   ொலத்திலும் 
சரி இக் ொலத்திலும் சரி, திருஅவையின் 
அடிப்ெவட ரெொதவனயொ  உள்ளன என 
அைர் கூறினொர்.  ொ ொங், திருக்குடும்ெ 
ஆலயத்தின் விவிலியப் ெணிக்குழு 
ஏற்ெொட்டில் ைொதந்ரதொறும் நவடவெற்று 
ைரும் புனித ெவுலின் இவையியல் வதொடரின் 
4ைது வசொற்வெொழிவை,  டந்த 
வசவ்ைொய்க்கிழவை 07-06-2022 அன்று 
இயங் வல ைொயிலொ  ஆர்.ர  சொமி 
நடத்தினொர். ஓரே உண்வை  டவுள், 
அைேது ை ன் இரயசு கிறிஸ்து ைழியொ ரை, 
ைொனிட ைக் ள் அவனைரும் மீட்பு வெறுைர் 
என்ை புனித ெவுலின் சித்தொந்தவத தைது 

ஒன்ைவே ைணி ரநே வசொற்வெொழிவில் 
வதளிவுை விளக்கினொர். 
 
வதொடக் த்தில், இவையியல் என்ெதன் 
வெொருவள விளக்கியரதொடு, ெவுலின் 
இவையியலின் அடிப்ெவட  ருத்துக் வள, 
விவிலிய ஆதேங் ரளொடு எடுத்துவேத்தொர். 
ரைலும், புனித ெவுலின் இவையியல் 
அடிப்ெவடயில் விருத்தரசதனம் தவிர்க் 
 ப்ெட்டவதயும், எபிரேயர் ைழக் த் 
திலிருந்த ெொைப் ெரி ொேப் ெலியின் 
ெலிவெொருளொ  இரயசு சிலுவையில் 
தன்வனரய ஒப்புக்வ ொடுத்தொர். (2 வ ொரி 
5:21) எனும் ெவுலின் இவையியவல 
வதளிவுப்ெடுத்தினொர்.  
 

 நிவைைொ , நற்வசய்திவய முன்னிட்டு 
வைட் ப்ெடக் கூடொது; ஏவனனில் அதுரை 
 டவுளின் மீட்ெளிக்கும் ைல்லவை 
(உரேொ1:16) என்றும், புனித ெவுலின் 
எடுத்துக் ொட்வடப் பின்ெற்றி, நற்வசய்திவய 
அறிவிப்ெதிலும் ரெொதிப்ெதிலும் ஆர்ைமுள்ள 
ைக் ளொ  நொம் அவனைரும் ைொறுரைொம் 
என்ை அவழப்புடன் ஆர்.ர  சொமி தைது 
வசொற்வெொழிவை நிவைவு வசய்தொர். 
 
 

அந்ரதொணி இன்னொசி, ஶ்ரீ வ ம்ெொஙொன், 
வசர்டொங். 
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