
HERALD     19 June, 2022                                            21 IRAITHOOTHAN 

   

ஆண்டவரிடமிருந்து நான் எதைப் பெற்றுக் பகாண்டடட ா அதைடே உங்களிடம் 
ஒப்ெதடக்கிடேன். அைாவது, ஆண்டவராகிே இடேசு காட்டிக் பகாடுக்கப்ெட்ட அந்ை 
இரவில், அப்ெத்தை எடுத்து, கடவுளுக்கு நன்றி பெலுத்தி, அதைப் பிட்டு, “இது 
உங்களுக்கா  என் உடல். இதை என் நித வாகச் பெய்யுங்கள்” என்ோர். அப்ெடிடே 
உணவு அருந்திேபின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து, “இந்ைக் கிண்ணம் என் இரத்ைத்ைால் 
நிதைப்ெடுத்ைப்ெடும் புதிே உடன்ெடிக்தக. நீங்கள் இதிலிருந்து ெருகும் டொபைல்ைாம் 
என் நித வாக இவ்வாறு பெய்யுங்கள்” என்ோர். ( 1 பகாரி 11:23-25) 
   

  மூவவொரு கடவுள், நம் வொழ்வில் 
புரட்சி வெய்கின்றொர்! 

-திருத்தந்தத அறிவுறுத்தல் 

வத்திக்கான்: ஒருவர், மற்ேவரின்றி 
ஒருடொதும் இருக்க முடிோது 
என்ெதை மூபவாரு கடவுள் நமக்குக் 
கற்பிக்கின்ோர். இவ்வுைகில் நாம் 
மற்ேவரின் டைதவகளுக்குத் திேந்ை 
ம ைாய் இருந்து, அவர்களுக்கு 
உைவுெவர்களாய் வாழடவண்டிே 
வர்கள் - திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ் 
 

மூபவாரு கடவுள் பெருவிழாதவக் 
பகாண்டாடுவது, இதேயிேல் 
ெயிற்சிோக இல்ைாமல், நம் 
வாழ்வுமுதேயில் ஒரு புரட்சிதே 
ஏற்ெடுத்துவைாக இருக்கடவண்டும் 
என்று திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ் 

அவர்கள் மூபவாரு கடவுள் 
பெருவிழாவாகிே கடந்ை ஞாயிேன்று 
ைன் மூடவதள பெெ உதரயில் 
கூறி ார். 
 
ஜூன் 12, கடந்ை ஞாயிறு நண்ெகலில் 
வத்திக்கானின் புனிை டெதுரு 
வளாகத்தில் கூடியிருந்ை திருப் 
ெேணிகளிடம், கடந்ை ஞாயிறு 
நற்பெய்தி வாெகத்தில் (டோவா.16,12-
15) இதேத்ைந்தை மற்றும், தூே 
ஆவிோர் ெற்றி, இடேசு டெசுகிோர் 
என்று, ைன் மூடவதள பெெ 
உதரதே திருத் ைந்தை துவக்கி ார். 
ஆவிோ வர் ைமது பொந்ை அதிகாரத் 

ைால் டெசுவதில்தை, ஆ ால் அவர் 
ைாம் டகட்ெதைடே டெசுகிோர்; 
வரப்டொகிேவற்தே அவர் உங்களுக்கு 
அறிவிப்ொர் எ  இடேசு அவர் ெற்றி 
விளக்குகிோர் என்றும், தூே ஆவிோர் 
ைம்தமப் ெற்றி அல்ை, மாோக, 
இடேசுதவப் ெற்றிப் டெசுகிோர் 
மற்றும், இதேத்ைந்தைதே பவளிப் 
ெடுத்துகிோர் என்றும் உதரத்ை 
திருத்ைந்தை, எல்ைாவற்றிற்கும் 
பைாடக்கமும், எல்ைாவற்தேயும் 
பகாண்டிருப்ெவருமா  இதேத் 
ைந்தை, ைமக்பக  எதையும் பகாண் 
டிராமல், எல்ைாவற்தேயும் ைம் 
மகனிடம் பகாடுக்கிோர் என்று 

கூறி ார். 
 
நாம் எப்படி இருக்கிற ாம்? 
 
நாம் அறிவிப்ெது மற்றும் பகாண் 
டிருப்ெது ெற்றிச் சிந்தித்துப் 
ொர்க்குமாறு, திருப்ெேணிகதளக் 
டகட்டுக்பகாண்ட திருத்ைந்தை, 
வழக்கமாக நாம் டெசும்டொது 
நம்தமப் ெற்றியும், நாம் ஆற்றும் 
பெேல்கள் ெற்றியும் டெசுவைற்குத் 
தூண்டப்ெடுகிடோம், இது தூே 
ஆவிோரின் பெேலிலிருந்து எவ்வளவு 
டவறுெடுகின்ேது என்ெதைச் சுட்டிக் 

காட்டி ார்.     
 
நாம் பகாண்டிருப்ெதவகதள மற்ேவ 
டராடு, குறிப்ொக, அடிப்ெதட 
வெதிகளின்றி இருப்ெவர்கடளாடு 
ெகிர்ந்துபகாள்ளாமல், நமக்டக 
தவத்துக்பகாள்ளும் டொக்தக இறுகப் 
ெற்றிக்பகாள்கிடோம் என்று கவதை 
டோடு குறிப்பிட்ட திருத்ைந்தை, நம் 
பொற்கள், பெேல்களில் பவளிப்ெட 
டவண்டும் என்ெதை வலியுறுத்திக் 
கூறி ார். 
 
மற் வருக்காக வாழ்தல் 
 
மூபவாரு கடவுள் பெருவிழாதவக் 
பகாண்டாடுவது, அவ்வளவாக 
இதேயிேல் ெயிற்சிோக இல்ைாமல், 
நம் வாழ்வுமுதேயில் ஒரு புரட்சிதே 
ஏற்ெடுத்துவைாக இருக்கடவண்டும் 
என்று கூறிே திருத்ைந்தை பிரான்சிஸ் 
அவர்கள், ஒருவர் மற்ேவருக்காக 
வாழ்கின்ே கடவுள், மற்ேவடராடும், 
மற்ேவருக்காகவும் வாழுமாறு 
நம்தமத் தூண்டுகிோர் என்று 
எடுத்துதரத்ைார். 
 
கடவுள், ைம்தம நூல்கள் வழிோக 
அவ்வளவாக அறிவிப்ெதில்தை, 
ஆ ால், வாழ்வின் ொன்று வழிோக 
அறிவிக்கிோர் என்று கூறிேத் திருத் 
ைந்தை, நாம் நம்புகின்ே கடவுதள 
நம் வாழ்வு பிரதிெலிக்கின்ேைா? எ  
சிந்தித்துப் ொர்க்குமாறு அதழப்பு 
விடுத்ைார். 
 
நாம் தீவுகள் அல்ல 
 
ஒருவர், மற்ேவரின்றி ஒருடொதும் 
இருக்க முடிோது என்ெதை மூபவாரு 
கடவுள் நமக்குக் கற்பிக்கின்ோர் 
எ வும், நாம் தீவுகள் அல்ை எ வும், 
இவ்வுைகில் மற்ேவரின் டைதவகளுக் 
குத் திேந்ைம ைாய் இருந்து, 
அவர்களுக்கு உைவுெவர்களாய் கடவு 
ளின் ொேலில் நாம் வாழடவண் 
டிேவர்கள் எ வும், திருத்ைந்தை 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறி ார்.  
 

கிறிஸ்டடாெர் பிரான்சிஸ்: வத்திக்கான்  

மலொக்கொ-வ ொகூர் 
மதறமொவட்டத்தின் 

அருள்தந்தத கிறிஸ்தபர் 
ஜ ம்ஸ் லீ இதறவனடி 

ஜெர்ந்தொர் 

மைாக்கா-பஜாகூர் மதேமாட்டத்தின் அருள்ைந்தை,   
கிறிஸ்ைெர் டஜம்ஸ் லீ வேது 56, கடந்ை 14 ஜூன், 2002 
அன்று, இங்குள்ள மடஜாடி தமேத்தில் ஏேக்குதேே 
பிற்ெகல் 3.30 மணிேளவில் காைமா ார்.  

அன்று குருக்களின் மாைாந்திர கூட்டத்திற்கு வராைது 
அறிந்து  உைவி அருள்ெணிோளர் டைாரன்ஸ் இங் 
அவர்கள்  அவரது அதேக்குச்  பென்ேடொது குளிேல் 
அதேயில் மேங்கிக் கிடந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். முைல் 
நாள் இரவு நைமுடன் ெடுக்தகக்கு பென்ே அவர் 
காதையில் திரும்ெவில்தை. 

அருள்ைந்தை கிறிஸ்ைெர் டஜம்ஸ் லீ இங்கிைாந்தில் 
Leicester எனும் இடத்தில் 19 அக்டடாெர், 1965-ல் 
பிேந்ைவராவார். ஒரு தகம்பெண்ணா  அவரது 
ைாோரால் வளர்க்கப்ெட்ட இவர்,  ெடிவம் 6 கல்விதே. 
சிரம்ொன் பெயின்ட் டொல் இதடநிதைப் ெள்ளியில் 1984
-ல் முடித்ைார் என்ெது குறிப்பிடத்ைக்கது. பைாடர்ந்து, 
இங்கிைாந்தில் ை து ெட்டக்கல்விதே டமற்பகாண்டு, 
1991-ல், வழக்கறிஞரா ார்.  

ஆ ாலும், அவரது வாழ்தவ இந்ை உைகுொர்ந்ை கல்வி 
வடிவதமக்கவில்தை என்டே கூே டவண்டும். கடவுளின் 
அன்ொல் ஈர்க்கப்ெட்ட இவர், அருள்ைந்தை அந்டைாணி 
டநடன் அவர்களின் ஆன்மீக ஆடைாெத தே ஏற்ோர். 
பின் ர்,  ைாமைமா  குருத்துவ அதழப்பின் காரணமாக, 
மைாக்கா-பஜாகூர் ஓய்வுப்பெற்ே ஆேர் டொல்ைான் 
அவர்கள் இவதர, உடராமில் உள்ள  குருத்துவக் 
கல்லூரிக்கு 2005-ல்  அனுப்பி ார். அக்காைக்கட்டத்தில் 
இவருக்கு உற்ே நண்ெராகவும் வழிகாட்டிோகவும்    
இருந்ைவர் மதேந்ை அருள்ைந்தை டஜான் ஞா பிரகாெம் 
அவர்களாவார். 

நாடு திரும்பிேதும் 31, ஆகஸ்டு 2009 அன்று 
அருள்ெணிோளராக அருள்பொழிவு ஏற்ோர். பைாடர்ந்து, 
மைாக்கா புனிை ெடவரிோர் ெங்கில் துதண 
ெங்குத்ைந்தைோக நிேம ம் பெற்ோர். அடுத்து. நவம்ெர் 
2010, திருஅதவ ெட்டம் ெயிைத் பைாடங்கி ார். 

இவர் ெணி பெய்ை ெங்குகள்: 

 துதண ெங்குத்ைந்தை- புனிை திடரொ ெங்கு, 
மைாக்கா (ஆகஸ்டு 2009-ஜ வரி 2011) 

 துதண ெங்குத்ைந்தை-இடேசு அரெர் ெங்கு (ஜ வரி 
2014-பிப்ரவரி 2016) 

 ெங்குத்ைந்தை-ஸ்கூடாய் கத்டைாலிக்க தமேம் 
(மார்ச் 2016 முைல் ....) 

அன் ாரின் நல்லுடல் பவள்ளிக்கிழதம 17 ஜூன், 2022 
ஆன்டு, இங்குள்ள திருஇருைே ஆண்டவர் டெராைேத்தில், 
ஆேர் பெர் ர்ட் டொல் அவர்களின் ைதைதமயில், 
காதை 11 மணிக்குக்  பகாண்டாடப்ெடும் திருப்ெலிக்குப் 
பிேகு, உலுதிராம் கத்டைாலிக்கக் கல்ைதேயில் நல்ைடக் 
கம் பெய்ேப்ெடும்.  

வயது முதிர்ந்த ோர் கோலத்தின் 
ஆசிர்வோ ம்! 

இதளடோரும், வேது முதிர்ந்டைாரும் எந்ை 
அளவுக்கு ஒருவடராடு ஒருவர் பைாடர்பு 
பகாண்டிருக்கின்ே டரா அந்ை அளவுக்கு, நம் 
ெமுைாேத்தின் வருங்காைம் நம்பிக்தகக்குரிேைாய் 
அதமந்திருக்கும் - திருத்ைந்தை 
 

அருள்ைந்தை கி அருள்ைந்தை கிறிஸ்ைெர் டஜம்ஸ் லீ  
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   இயேசுவின் திருவுடல் திரு இரத்தம் - வாழ்வளிக்கும் விருந்து 
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இன்று கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் 
பெருவிழாவை ப ாண்டாடுகிற ாம்.   
பொதுைா    இப்பெருவிழாவை ஒரு 
விருந்து என்  ரீதியிலும், ெலி என்றும் 
ரீதியிலும் புரிந்துப ாள்ளலாம்.  திருத்தூதர் 
ெவுல் ப ாரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் 
திருமு த்திலிருந்து எடுக் ப்ெட்ட இன்வ ய 
இரண்டாம் ைாச த்தில்  “நீங் ள் இந்த 
அப்ெத்வத உண்டு ெருகும்றொபதல்லாம் 
ஆண்டைருவடய சாவை அறிவிக்கிறீர் ள்”. 
என்கி ார்.  “விண்ண த்திலிருந்து இ ங்கி 
ைந்த ைாழ்வுதரும் உணவு நாறே, இந்த 
உணவை எைராைது உண்டால் அைர் 
என்றுறே ைாழ்ைார்” என்றுவரக்கி ார் 
இறயசு.   
 
ஆம், நாம் இறயசுவின் உடவல உணைா  
உட்ப ாள்கி றொது ைாழ்ைவட 
கின்ற ாம்.  அவதப் றொன்றுதான் நாம் 
இறயசுவின் உடவல நம்பிக்வ றயாடு 
உட்ப ாண்டு, அைருவடய றொதவேவய 
ைாழ்ைாக்கிறோம் என் ால் நாம் இறயசு 

ைழங்கும் நிவலைாழ்விவேப் பெற்றுக் 
ப ாள்ளலாம் என்ெது உறுதி. நற் ருவண 
வயக் குறித்துச் பசால்லும்றொது 
திருத்தந்வத புனித இரண்டாம் றயாைான் 
ெவுல் இவ்ைா ா  குறிப்பிடுைார், 
“இரண்டாயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன்ொ  
ேனுவுருைாகிய ைார்த்வதயாகிய இறயசு, 
இன்றும் நற் ருவண ைடிவில் பிரசன்ேோ  
இருக்கின் ார்”. எவ்ைளவு ஆழோே 
உண்வே இது. 
 

‘ டவுள் ோனிடர்க்கு மி ப்பெரிய ப ாவட 
வயக் ப ாடுக்  நிவேத்தார். அதோல் 
அைர் நற் ருவணவய ப ாடுத்தார்’ 
என்ொர் புனித ஜான் ேரிய வியான்னி.  
 

 ெவழய ஏற்ொட்டுக்  ாலத்தில் ேக் ள் 
தங் ளுவடய ொைங் வள ஒரு பசம்ேறி 
ஆட்டின்மீது ஏற்றி அதவே எருசறலம் 
ஆலயத்தில் ெலியா  ஒப்புக்ப ாடுத்து 
தங் ளுவடய ொைங் ளுக்கு  ழுைாய் 
றதடிக்ப ாண்டார் ள். ஆோல்  இறயசு 
பசலுத்தும் ெலி அப்ெடிப்ெட்டதல்ல, அது 

தன்னுவடய உடவலயும், இரத்தத்வதயும் 
தியா ப் ெலியா த் தருைது.  இறயசு தன் 
உயிவரறய வ யளித்து, உடலாலும், 
இரத்தத்தாலும் நேக்கு ைாழ்ைளித்த அைவர  
இந்த நற் ருவணயில் நாம் ஏற்கிற ாம்.  
றயாைான் எழுதிய நற்பசய்தி 10:10 ல் 
ைாசிக்கின்ற ாம், “ஆடு ள்  ைாழ்வைப் 
பெறும்பொருட்டு அதுவும் நிவல ைாழ்வி 
வேப் பெறும்பொருட்டு இந்த ேண்ணு 
லகிற்கு ைந்றதன்” என்கி ார். 
 

நாம் நம்முவடய ைாழ்வை பி ருக் ா , 
ேக் ளுக் ா  தியா ப் ெலியா த் 
தருகின் றொது நாம் அழியா ைாழ்வைக் 
ப ாவடயா ப் பெற்றுக்ப ாள்கிற ாம் 
என்ெது உறுதி. நாம் அப்ெடிப்ெட்ட 
ைாழ்க்வ  ைாழத் தயாரா  இருக்கின் 
ற ாோ? என்று சிந்தித்துப் ொர்ப்றொம். 
 

 “அன்பிலார் எல்லாம் தேக்குரியர் 
அன்புவடயார் என்பும் உரியர் பி ர்க்கு” 

 

என்கி ார் திருைள்ளுைர். அன்பு 
இல்லாதைர் எல்லாம் என்னுவடயது 

என்ெர். அன்பு உவடயைர் தன் உடவலயும் 
பி ருக் ாேது என்ெர் என்ெறத இதன் 
பொருள். ெதுக்குதலும், ஒதுக்குதலும் 
இன்வ க்கு ொைோ றை  ருதப்ெடாத 
நிவல. நீங் றள இைர் ளுக்கு உணவு 
ப ாடுங் ள் என்  ைாக்வ , பசான்ே 
றதாடு தானும் தன்வேறய உணைாக்கிய 
இவ ைன் நம்வேயும் அன்பு ெகிர்வுக்கு 
அவழக்கி ார்.  
 

த. றஜாசப் ச ாய ஆேந்த், புனித சறைரியார் 
றதைாலயம், ேலாக் ா.  

 

இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் 
பெருவிழா    

 
 
    

1-ம் ைாச ம்:     பதாநூ. 14: 18-20   
தி. ொடல்:        110: 1. 2. 3. 4   
2ம் ைாச ம்:      1 ப ாரி 110: 1. 2. 3. 4    
நற்பசய்தி:        லூக் 9: 11b-17   

 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

திருப்புகழ் மாலை—பெருவிழாவுக்குரியது 

சிறைச்சாறை ெணியில்  
கடவுறைச் சந்திக்கியைாம்! 

ASAYO, க ோலோலம்பூர் மோமறைமோவட்ட தனிநபர் 
மற்றும் இறைக ோருக் ோன அலுவல  ஏற்போட்டில்  
‘K.A.M.I. KUDUS’  தி ோன மு ோம் நறடபபற்ைது 

சிரம்ொன்: ற ாலாலம்பூர்   ோேவ  
ோைட்டத்வதச் றசர்ந்த சிவ ச்சாவல 
ெணிக் குழுவின்   சுோர் 50 
உறுப்பிேர் ள் ஜூன் 10 முதல் 12 ைவர 
சிரம்ொனில்    நடந்த ஆன்மீ  ஒடுக் த்தில்  
 லந்துப ாண்டேர். சிவ ச்சாவல 
ெணிக் ாே ோேவ ோைட்டத்தின் 
பொறுப்ொளர் ள் அருள்தந்வத  றஜார்ஜ் 
ொக்கியசாமி ேற்றும் அருள்தந்வத 
றொேபைஞ்சர் இராயப்ென் ஆகிறயார் 
இத்தியாேத்தின் ைழிநடத்துேர் ளா   
பொறுப்றெற்றிருந்தேர்.  றேலும் சி ப்பு  
றெச்சாளர் ளா , அருட்தந்வத றசவியர் 
என்ரூ ேற்றும் அருட்தந்வத பஜஸ்தஸ் 
பிபரய்ரா  ஆகிறயார்  லந்து ப ாண்டேர். 
 
றேற் ண்ட தியாே நி ழ்வுக்கு, றெராயர்  
ஜூலியன் லிறயாவ் அைர் ள்  திடீர் 
ைருவ ப்புரிந்தார். அைர், சிவ ச்சாவல 
 ளில் இறயசு இருக்கி ார் என்றும், 
சிவ யில் இறயசுவைச் சந்திக்கும் 
ொக்கியம் அைர் ளுக்கு இருக்கி து 
என்ெவதயும் ெங்ற ற்ொளர் ளுக்கு   
நிவேவூட்டிோர்.   
 
பதாடர்ந்து, ேத்றதயு 25:36, "நான் 
சிவ யில் இருந்றதன், நீங் ள் என்வேப் 
ொர்க்  ைந்தீர் ள்" என்று   அேர்வைத் 
பதாடங்கிோர் அருள்தந்வத றசவியர் 
என்ரூ.  தம்வேப் பின்ெற்றுெைர் ள் பசய்ய 
றைண்டிய பசயல் ளில் “வ தி வளச் 
சிவ யில் சந்திப்ெவத ”இறயசு ஏன் 
றசர்த்தார்? என்  ற ள்விவய எழுப்பி 

ோர்.  ஒவ்பைாரு ேனிதரும்  ஏறதா ஒரு 
ைவ யில் சிவ யில் அவடக் ப்ெட்டுள் 
ளேர். ேேம் பநாந்துச் சிவ ப்ெட்டைர் 
 ளா வும், ஆோலும்,  அைர் வள  டவுள் 
தம் அன்பிற்குரிய குழந்வத ளா ப்  
ொர்ப்ெதால்,  நீங் ளும் சிவ ப்ெட்றடாவர 
 டவுளின் பிள்வள ளா ப்  ொர்க் த் 
பதாடங்  றைண்டும் என்று  ருத்துவரத் 
தார்.  
 

‘அவடத்துவைக் ப்ெட்டைர் வள ஆறுதல் 
ெடுத்துங் ள்”, எனும் சக்ற யுவின் 
 வதவய (லூக் ா 19:1-10) அருள்தந்வத 
பஜஸ்தஸ் விளக்கிோர். ெங்ற ற்ொளர் ள் 
சக்ற யுவின்  வதயில் அைர் ள் எங்ற  
இருக்கி ார் ள் என்ெவதப் ெற்றி சிந்திக் 
கும்ெடி அைர் ற ட்டார். அைர் ள் 
தங் வள சிவ ச்சாவல ெணியில் 
தன்ோர்ைலர் ளா  ேட்டும் நிவேத்துக் 
ப ாள்ளக் கூடாது, ோ ா   டவுள் 
அைர் வள இந்தப் ெணிக் ா த் றதர்ந் 
பதடுத்து, வ தி ளும் ஒருநாள் 
சமுதாயத்தில் ஈடுெடுைதற் ாே ைழிவயக் 
 ண்டுபிடிக்  அைர் ளுக்கு உதை 
கிறிஸ்துவின்  ரங் ளா  அைர் ள்  பசல்கி 
 ார் ள் என்ெவத அைர் ளுக்கு நிவே 
வூட்டிோர்.   
 
அடுத்து, அருள்தந்வத றொேபைஞ்சர் 
இராயப்ென் அைர் ள் திருப்ொடல் 88 & 22 
ஆகியைற்வ க் ப ாண்டு   ‘சிவ ச்சாவல 
ெணியில்  டவுவளச் சந்தித்தல்’ எனும் 
தவலப்பில் தியாேத்வதத் பதாடர்ந்தார். 

நிவ ைா , அருள்தந்வத 
றஜார்ஜ் ொக்கியசாமி 
அைர் ள் ‘அந்நியவர ைரறைற் 
 ல்’ எனும் தவலப்பில் 
அைரது ெகிர்வை ைழங்கிோர். 
 

இறுதியா , இப்ெணிக்குழுவின் 
தவலைர் ஸ்டீென் றஜான் 
ராஜ் அைர் ள் அவேைருக் 
கும் நன்றி கூறிோர். 
  
 

ைத்திக் ான் நி ழ்வில் தமிழ் ைாழ்த்துப் ொடும் அருள்சாற ாதரி ள் 

ரைாங்: K.A.M.I. KUDUS எனும் 
தவலப்பிலாே தியாே நி ழ்வு இங்குள்ள 
MBS பொழுதுறொக்கு-ெயிற்சி வேயத்தில் 
 டந்த ோதம் றே, 14 ேற்றும் 15-ம் 
தி தி ளில் நவடபெற் து. இது 18 முதல் 39 
ையது ைவரயிலாே இவளறயாருக் ா    
ASAYO எேப்ெடும் ோேவ ோைட்ட 
தனிநெர் ேற்றும் இவளறயாருக் ாே 
அலுைல த்தால் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டது. 
ஆண்டராகிய இறயசுவுடனும், இவளறயார் 
ஒருைர் ேற் ைருடனும்  பநருங்கிய 
உ வைக் ப ாண்டு ஒறர நம்பிக்வ  
சமூ ோ  ைாழ ைழிைகுப்ெவத றநாக்  
ோ க்ப ாண்டிருந்தது. இந்த அனுெை 
மு ாமில்  லந்துப ாண்ட ஒரு ெங்ற ற் 
ொளரின் ெகிர்வை இங்கு ைழங்குகிற ாம். 
 

“நாம் அவேைரும் தரத்துடன் ஏதாைது 
பசய்ய அவழக் ப்ெட்டுள்றளாம்.  டவுள்  
நம்வே அன்புபசய்கி ார்.  எேறை தூய 
ஆவியாரின் ைல்லவேயால் நாம் அைருவடய 
விருப்ெத்வத அவடய றைண்டும் என்று 
அைர் விரும்புகி ார். அதாைது விசுைாசிப் 
ெதும் ஏற்றுக்ப ாள்ைதும், தூய ஆவியாரின் 
தூண்டுதலுடன் ஒன்றித்திருப்ெதா 
இல்வலயா என்ெவதக்  ண்டறிைதாகும்.  
நாம்  டவுளின் திருவுளத்திற்கு  ைேம் 
பசலுத்தும்றொது,  தூய ஆவியாேைர் 
நம்வே ஊக் ப்ெடுத்தவும்,  பதளிவுெடுத் 

தவும் பதாடர்ந்து பசயல்ெடுைார். 
அைர் நம்வேத் றதர்ந்பதடுத்தது றொலறை 
அைர் நம்வே அறிந்துமிருப்ெதால், தூய 
ஆவியாரின் ைல்லவேயின் மூலம் 
அைருக்குச் சாட்சியா  விளங்   நாம் 
அவேைரும்  டவேப்ெட்டுள்றளாம்.  
உலவ  எதிர்ப ாள்ள வும்,   
நற்பசய்திவயப் ெகிரவும் நீங் ள் தயாரா  
உள்ளீர் ள். பின்ேர், அது பேதுைா  
இ ந்துவிடுகி து... எேறை, நீங் ள் உங் ள் 
அன் ாட ைாழ்வுக்குத்  திரும்பியதும், 
நீங் ள்  ற்றுக்ப ாண்ட அவேத்வதயும் 
ே ந்துவிடுவீர் ள். 
 
  ரங் வளத் தி ந்து அவேத்வதயும் 
அைரிடம் ஒப்ெவடக்  றைண்டும் என்று  
 டவுள் எப்றொதும் எேக்கு நிவேவூட்டு 

கி ார் என்ெவத இந்த மு ாமில் நான் 
சுயோ  உணர்ந்றதன்.     பதாடர்ந்து நாம் 
ைாழும் ைாழ்க்வ ப் ெயணத்தில் இந்த 
அனுெைத்வத பதாவலத்துவிடக்கூடது.  
நாம் அவேைரும்  டவுள் ைகுத்தப்  
ொவதயில் ெயணிக்கிற ாம்”.  
 

ஈராண்டுக்குப் பி கு இந்த மு ாம் 
இவ ைனின் ப ாவடயா க்  ருதப்ெட்டது. 
 

-ஜசிக் ா ற ாேஸ். மிேவுதல் அன்வே ெங்கு, 
சிரம்ொன் 

சிரம்போன், சோ ோ லூ ர்து 
அன்றன சிற்ைோல  

இறைக ோர் ஒன்றுகூடல் 
 
சிரம்ொன்:  டந்த 22.05.2022 ஆம் நாள் 
இங்குள்ள சா ா, புனித லூர்து அன்ே   
சிற் ாலயத்தில் “Turun Padang” என்  
வேய தவலப்பில் ASAYO குழுவிேர் ள், 
மிேவுதல் ோதா ெங்கின் இவளஞர் ள் 

ேற்றும் சா ா இவளஞர் றளாடு 
ஒன்றிவேந்து ஓர் ஒன்றுகூடல் நி ழ்வில் 
 லந்துக் ப ாண்டார் ள். இந்த ஒன்று 
கூடலின்றொது, ெல விவளயாட்டு ளும், 
பு ழ்ச்சி ஆராதவேயும் ேற்றும் ஆன்மீ  
ைளர்ச்சிக்கு றதவையாே ெகிர்வும் 
றேற்க்ப ாள்ளப்ெட்டது.  இதில்  லந்து 
ப ாண்ட இவளஞர் ள்  ‘இவளஞர் 
 றளாடும்  டவுறளாடும்’ தங் ளது 
உ வைப் புதுப்பித்துக் ப ாண்டணர்.  
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