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நாங்கள் உங்களுக்காக என்றும் இறைவனிடம் வவண்டுகிவைாம். நம் கடவுள் தாம் 
விடுத்த அறைப்புக்கு உங்கறைத் தகுதியுள்ைவராக்குவாராக! உங்கள் நல்லெண்ணம் 
ஒவ்லவான்றையும், நம்பிக்றகயால் தூண்டப்படும் ஒவ்லவாரு லெயறெயும் தம் 
வல்ெறையால் நிறைவுைச் லெய்வாராக! இவ்வாறு நம் கடவுளும் ஆண்டவர் இவயசு 
கிறிஸ்துவும் அளிக்கும் அருளுக்வகற்ப, உங்கைால் நம் ஆண்டவராகிய இவயசுவின் 
லபயருக்கும் அவரால் உங்களுக்கும் வைன்றை உண்டாகுக! 
(2லதெ 1:11-12) 

வத்திக்கான்: கடந்த 24ம் வததியன்று 
லகாண்டாடப்பட்ட தீபாவளித் திருநாறை 
முன்னிட்டு பல்ெைய உறரயாடல் திருப்பீட 
அறவ உெகின் அறைத்து இந்தைத 
நண்பர்களுக்கும் நல்வாழ்த்துச் லெய்தி 
ஒன்றை லவளியிட்டுள்ைது 
  
ைக்கள் அறைவரும் அறைதி ைற்றும், 
ைகிழ்வவாடும், பாதுகாப்பாகவும்  வாைக் 
கூடிய ஓர் இடைாக இவ்வுெறக 
ைாற்றுவதற்கு, கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக் 
களும் பிை ெைய ைரபிைர் ைற்றும், நன்ைைம் 
லகாண்ட ைக்கவைாடு இறணந்து 
பணியாற்றுைாறு பல்ெைய உறரயாடல் 
திருப்பீட அறவ, அக்வடாபர் 17, அன்று 
வகட்டுக் லகாண்டுள்ைது. 
 

தங்களின் ைத நம்பிக்றககள் ைற்றும், 
உறுதிப்பாடுகளில் வவரூன்றியுள்ை அறை 
வரும், ைனிதக் குடும்பம், ைற்றும், நம் 
லபாதுவாை இல்ெைாகிய இப்பூமியின் 
நெறைப் பாதுகாக்கும் கடறைறயக் 
லகாண்டுள்ைைர் என்பறதயும் அச்லெய்தி 
நிறைவுபடுத்தியுள்ைது. 
 
நல்லிணக்க வாழ்வு, கூட்டுப்ப ாறுப்புணர்வு 
 
ைதம், கொச்ொரம், இைம், லைாழி, 
உயர்வுைைப்பான்றை வபான்ைவற்றின் 
அடிப்பறடயில் உெகின் பல்வவறு 
பகுதிகளில் இடம்லபறும் பதட்டநிறெகள், 
வன்முறை ைற்றும் வபார்கள், உடன்பிைந்த 
உணர்வு ைற்றும் அறைதியாை 
நல்லிணக்கத்றதப் லபரிய அைவில் 
பாதித்துள்ைை, இச்சூைலில்  ைக்கள் 
ைத்தியில் ஒன்றிறணந்த வாழ்வு ைற்றும் 
கூட்டுப்லபாறுப்புணர்றவ ஊக்கப்படுத்த 
வவண்டியதன் வதறவ ஏற்பட்டுள்ைது 
என்றும் அச்லெய்தியில் கூைப்பட்டுள்ைது. 

 
நல்லிணக்க வாழ்வு 
 
நல்லிணக்கத்வதாடு வாழ்வலதன்பது, 
பன்முகத்தன்றைலகாண்ட ைக்கள் ைத்தியில் 
நன்ைதிப்பு, அன்பு ைற்றும் நம்பிக்றக 
உணர்வில், நட்வபாடு வாழும் திைறைறயக் 
லகாண்டிருப்பதாகும் எைவும், இது ைனிதர் 
ைத்தியில் ைட்டுைன்றி, ைக்களுக்கிறட 
வயயும், இயற்றகவயாடும் நல்லிணக்க 
உைவவாடு வாழும் ஒரு லெயல் ைற்றும் 

கறெயாகும் எைவும் அத்திருப்பீட அறவ 
லதரிவித்துள்ைது.  
இத்தறகய வாழ்வு, உறரயாடல் ைற்றும் 
ெந்திப்புக் கொச்ொரத்தின் வழியாக, 
லபாறுறை ைற்றும் ைைஉறுதிவயாடு ஒருவர் 
ஒருவருக்குச் லெவிைடுத்தல் ைற்றும் 
கற்றுக்லகாள்வதன் அடிப்பறடயில் அறைக் 
கப்படவவண்டும், இவ்வாழ்றவ 
ஊக்குவிப்பது, ஒருவர் ஒருவறரயும், 
இயற்றகறயயும் பராைரிப்பதில் ஒவ்லவாரு 
வருக்கும் இருக்கின்ை கடறையுணர்றவச் 

ொர்ந்துள்ைது என்று, அச்லெய்தி 
எடுத்துறரக்கின்ைது.  
 
குடும்பங்களில், லபற்வைார் ைற்றும் மூத்த 
வர்களின் எடுத்துக்காட்டாை வாழ்வால், 
அவர்கள் தங்களின் பிள்றைகளுக்கு, 
நல்லிணக்க வாழ்வு, கூட்டுப்லபாறுப்புணர்வு 
ஆகிய  சிைந்த பண்புகறைக் கற்றுக 
லகாடுக்கவவண்டும், ெையத் தறெவர்கள், 
கல்வி நிறுவைங்கள், ஊடகத்துறையிைர், 
அரசுகள், அரசு-ொரா அறைப்புகள் ஆகிய 
அறைத்தும் இப்பண்புகறைப் வபணி 
வைர்க்கும் கடறைறயக் லகாண்டிருக் 
கின்ைைர் என்று பல்ெைய உறரயாடல் 
திருப்பீட அறவயின் தீபாவளிச் லெய்தியில் 
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ைது. 
 

இத்தீபாவளிச் லெய்தியில், பல்ெைய 
உறரயாடல் திருப்பீட அறவயின் தறெவர்  

 

கர்திைால் Miguel Á ngel l Ayuso Guixot    
அவர்களும்,  

அதன் லெயெர் வபரருள்திரு                              
Indunil Janakaratne Kodithuwakku                  

Kankanamalage  
 

அவர்களும் றகலயழுத்திட்டுள்ைைர்.  
 

 கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்களும் 
நல்லிணக்கத்தத                        

ஒன்றிதணந்து காக்க  
வவண்டும்! 

லூர்து அன்னை பங்கில் ஏழு நாள் சிறப்புப் பயிற்சி 
கிள்ைான்:  இங்குள்ை  புனித லூர்து  அன்றை பங்கில் 
கடந்த  7 அக்வடாபர் லதாடங்கி 15 அக்வடாபர் வறர  
‘கத்வதாலிக்க நம்பிக்றக  வாழ்வு’  என்ை றையக் 
கருத்வதாடு   தமிழ் நாட்றடச் வெர்ந்த அருள்பணி  அருள் 
ைணி அவர்கள் வரவறைக்கப்பட்டு, திட்டமிட்டப்படி, 
பல்வவறு பிரிவிைருக்கு ஏற்ைப்படி லொற்லபாழிவுகள் 
நடத்தப்பட்டது.   

முதல் நாைாை 7 அக்வடாபர் அன்று - திருைணி 
ஆராதறைவயாடு  திருப்பலி லகாண்டாடப்பட்டது.  
அடுத்தநாள், தூய ஆவியாரில் ைறுைெர்ச்சி எழுச்சி கூட்டம் 
அருள்பணி  அருள் ைணி அவர்கள் தறெறையில் 
நறடலபற்ைது.  இக்கூட்டத்திற்கும் ைற்ை பங்குகளிலிருந்தும் 
இறைைக்கள் வருறகத்தந்திருந்தைர் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

லதாடர்ந்து மூன்ைாம் நாளில் ஏற்பாடு லெய்யப்பட்டிருந்த 
நிகழ்வாைது குடும்பம் வாழ்றவ றையைாக றவத்து 
நடத்தப்பட்டது. ‘குடும்ப ஒற்றுறை திருஅறவறயக் கட்டி 
எழுப்புகிைது’ எனும் றையக் கருத்வதாட்டதில் உறரறய 
நிகழ்த்திய அருள்பணி அருள் ைணி அவர்கள், இன்றைய மிக 
நவீை சூைலில்  நைது கத்வதாலிக்கக் குடும்பங்கள் 
எதிர்லகாள்ளும் ெவால்கறை முன் றவத்து வபசிைார். 
குறிப்பாக, குடும்பக் கட்டுப்பாடு, விவாகரத்து வபான்ை 
பிரச்ெறைகள் வைவொங்கியிருந்தை.  

அடுத்த நான்காம் நாள், ைறைக்கல்வி ஆசிரியர்களுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு சிைப்பு என்வை கூை வவண்டும். 
ைறைக்கல்வி ஆசிரியர்கள் கத்வதாலிக்கச் ெமூகத்தின்   

லதாடர்ச்சி, அடுத்தப் பக்கம் 

தீபாவளி க ாண்டாடும் நமது 
இனறத்தூதன் 

 
 
 
 

வாச ர் ளுக்கு இனிய தீபாவளி 
நல்வாழ்த்துக் ள் 



 பணிவும் தாழ்ச்சியும் கடவுளைக் காட்டும்! 
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இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 31-ம் 
ஞொயிறுவில் நொம் இணைகிற ொம்.                        
"இன்ண ய நற்பெய்தியில்,  “ ொவிகணைறய 
மனம் மொ  அணைக்க வந்றேன்” (லூக்கொ 
5:32) என்  இறயசு, ெக்றகயுணவயும் 
அணைக்கி ொர். ெக்றகயு என் ொல் 
‘றநர்ணமயொைர்’ என்று ப ொருள். ஆனொல், 
ெக்றகயுறவொ ேன்னுணைய ப யருக்கு ஏற்  
றநர்ணமயொக வொைொமல், மக்களிைமிருந்து 
அதிகமொன வரிவசூலித்து வந்ேொர் (லூக் 3: 
12-13).  
இவ்வணகயில்,  உறரொணம அரசுக்கு வரி 
வசூலிக்கும்  ணிணய பெய்து வரும் ெக்றகயு 
ப ரும்  ைக்கொரர்.  உறரொணம அரசு 
விதித்ே வரிணயக் கொட்டிலும் கூடுேல் 
வசூலிக்கும் ெக்றகயு ற ொன்  வரிேண்டு 
றவொணர, யூேர்கள் ‘ ொவிகள்’ என 
முத்திணரக் குத்தி ஓரங்கட்டி பவறுத்து 
ஒதுங்கி ணவத்ேனர்.  ைம்  ணைத்ே 
ெக்றகயு ேொம் அணிந்திருப் து விணலயுயர்ந்ே 
 ட்ைொணை என்று  ொரொமல், இறயசுணவப் 
 ொர்ப் ேற்கொக மரத்தின் மீது ஏறியது, 

இறயசுவின் மீது அவருக்கு இனம்புரியொே 
நம்பிக்ணக இருந்திருக்கி து என் ணேப் 
புலப் டுப் டுகி து. 
 

எல்லொ மனிேத் ேணைகணையும் மீறி இறயசு 
கிறிஸ்துவின் இரக்கத்ணே நொை பெய்ேது, 
ெக்றகயுவின் துணிவும்  ணிவும் கொரைம். 
மீட்ண க் கொண் ேற்கு அங்கியிருந்ே மக்கள் 
கூட்ைத்திற்குள்  த்றேொடு  திபனொன் ொக 
இருக்கவும், ேொம் குட்ணை என்  
கொரைத்ேொல் பின்வொங்கவும் ெக்றகயு 
விரும் வில்ணல. ேமக்கும் இரக்கமும் 
மீட்பும் றவண்டும் என் ணே  உைர்ந்ே 
அவர், மரத்தின் மீது ஏறி அேணன பிடித்துக் 
பகொண்ைொர். வொய்ப்ண ப் பிடித்துக் 
பகொண்ைொர். 
 
ெக்றகயு ெொேொரை வரிேண்டுறவொர் அல்ல, 
அவர் வரிறேொண்டுறவொருக்குத் ேணலவர் 
என புனிே லூக்கொ குறிப்பிடுகி ொர். அந்ே 
அைவுக்கு பெல்வமும் வெதியும்  ணைத்ே 
ெக்றகயு, மக்கள் கூட்ைத்தின் இணைறய 
கிறிஸ்துணவப்  ொர்த்திருக்க முடியும். மக்கள் 

கூட்ைத்ணேத் பேொந்ேரவு பெய்யவில்ணல. 
மீட்பு ப   றவண்டும் என்  றவட்ணகயில் 
சிறுபிள்ணைணயப் ற ொல் மரத்தின் மீது ஏறி 
கொத்திருக்கும் அைவுக்கு அவருக்கு  ணிவும் 
ேொழ்ச்சியும் இருந்ேது.  இறயசு ெக்றகயு 
விைம், உம்முணைய வீட்டில் நொன் 
ேங்கறவண்டும் என்று பெொன்னதும் அவர் 
இறயசுணவ மகிழ்ச்சிறயொடு ேன்னுணைய  
வீட்டிற்கு வரறவற்கின் ொர். வைக்கமொக 
 ொவம் பெய்ே யொரும் கைவுளிைமிருந்து 
மண ந்துபகொள்வது வைக்கம் (பேொநூ                  
3:1-10) ஆேொமும் ஏவொளும் இேற்கு 
நல்லறேொர் எடுத்துக்கொட்டு. ஆனொல், 
ெக்றகயு அப் டியில்லொமல் ஆண்ைவணரத் 
றேடிச் பெல்கின் ொர். அந்ே விேத்தில் 
ெக்றகயு மற் வரிைமிருந்து வித்தியொெப் 
 டுகின் ொர். 
 
றமலும், ேன்னிைம் இருப் ணேத் திரும்பித் 
ேரவும்  ொவத்திற்குப்  ரிகொரம் புரியவும் 
முன் வருகின் ொர். ஆணகயொல்ேொன் இறயசு 
அவரிைம், “இன்று இந்ே வீட்டிற்கு மீட்பு 

உண்ைொயிற்று... இைந்துற ொனணேத் றேடி 
மீட்கறவ, மொனிைமகன் வந்திருக்கின் ொர்” 
என்று கூறுகின் ொர். 
 
நமது வொழ்க்ணகயிலும் கிறிஸ்துணவ நொடி 
பெல்வதில்  லத் ேணைகள் ஏற் ைக்கூடும்.  
ெக்றகயுணவப் ற ொல நொமும் முயற்சி 
எடுத்ேொல், கிறிஸ்துணவ நொமும் கண்டு 
பகொள்ைலொம், கிறிஸ்துவும் நம்ணமக் கண்டு 
பகொள்வொர்.    
 

-அந்றேொணி இன்னொசி, ஶ்ரீ பகம் ொஙொன் 

  ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 31-ம் ஞொயிறு  
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திருமணம் செய்துசகாள்ைாத இயேசு,  
இல்லாற  வாழ்ளவ சவறுத்தார் என்று 

கூற இேலுமா? 

லூர்து அன்னை பங்கில் ஏழு 
நாள் சிறப்புப் பயிற்சி  
முன்  க்கத் பேொைர்ச்சி.. 

சிற்பிகள் எனும் கருத்து வலியுறுத்ேப் 
 ட்ைது. அடுத்ே ஐந்ேொம் நொள், ப ொதுவொக 
ேணலணமத்துவப்  யிற்சி ஒன்று நணை 
ப ற் து. கத்றேொலிக்கத் திருஅணவயில் நொம் 
பகொண்டிருக்கும் ேணலணமத்துவத்தின் 
ேன்ணம ஆைமொக விவரிக்கப் ட்ைது. 
 

ஆ ொம் நொள் இைம்ப ற்  திருவிவிலியப் 
 யிற்சியின் ற ொது,  ங்றகற் ொைர்கள் 
எழுப்பிய  ல்றவறு றகள்விகளுக்கு ேந்ணே 
அருள் மணி அவர்கள் மிகச் சி ப் ொகவும் 
விைக்கமொகவும்  திலளித்ேொர் என் து 
குறிப்பிைத்ேக்கது. 
  

நிண வொக, இறுதி நொைன்று, திருஅணவயின் 
தூண்கைொக விைங்கம் இணைறயொருக்கு 
சி ப்பு உருவொக்கப்  யிற்சிபயொன்றும் 
ஏற் ொடு பெய்யப் டிருந்ேது. இந்ே ஏழு 
நொள்  யிற்சிகளில், புனிே லூர்து அன்ணன 

 ங்கிலிருந்தும் மற்   ங்குகளிலிருந்தும்  
ஏ க்குண ய 600 ற ர்  ங்பகடுத்ேனர்.  

றமற்கண்ை ஏழு நொள்  யிற்சிக்கு ேந்ணே 
அருள் மணி அவர்கணை ேமிழ் 
நொட்டிலிருந்து சி ப் ொக வரவணைக்க 
அனுமதியும் ஆேரவும்  அளித்ே  ங்குத் 

ேந்ணே கிரிறகொரி ெொன் அவர்களுககும், 
துணன   ங்கு  ேந்ணே   ப ஃர்டிைன் 
மகிணம அவர்களுக்கும்,   ங்கின் 
ஒவ்பவொரு  ணிக் குழுவினருக்கும்,  ங்கு 
மக்களுக்கும் ேமிழ் திருத்தூதுப்  ணிக் 
குழுவினர் நன்றி மொணல சூட்டினர்.  

-றநெமணி, கிள்ைொன் 

விசுவாசம், கூட்டுறவு & கேளிக்கே 
வாயிலாே இகைஞர்ேகை 

ஒன்றித்தல்! 

றகொலொலம்பூர்: கைந்ே, பெப்ைம் ர் 24, 
2022 அன்று, இறயசுவின் திருஇருேய 
 ங்கின் ேமிழ்   இணைஞர்  ணிக்குழுவினர்  
இணைஞர் தினக் பகொண்ைொட்ைத்ணே 
ஏற் ொடு பெய்ேனர்   ‘விசுவொெம், கூட்டு வு 
மற்றும் றகளிக்ணக’ என முன்று அம்ெங்கள் 
அடிப்ண யில், இறயசுவின் வொழ்க்ணகணயப் 
 ற்றி இணைஞர்களுக்குக் கற்பிப் தும், 
றவடிக்ணக மற்றும் விணையொட்டுகள் மூலம் 
உ வுகணை வைர்ப் தும் நிகழ்வின் முக்கிய 
றநொக்கமொகக் பகொள்ைப் ட்ைது.  14 - 24 
வயதுக்குட் ட்ை 15 ற ர்  விணையொட்டு 
நிகழ்வுகளில்  ங்றகற் னர். 

எஸ்ேர் நொன்சி அவர்களின் பேொைக்க 
இண றவண்ைறலொடு  நிகழ்வு ஆரம்  
மொனது.  

 
அேன் பி கு, ஏற் ொட்டுக் குழுவினர் சில 
ப ொது விதிகள்  ற்றி  ங்றகற் ொைர்களுக்கு 
விைக்கினர். குழு உறுப்பினர்கள், 
பெனிஃ ர் அன் மற்றும் ஷறரொன் பிரியொ 
ஆகிறயொர்   இணெ நொற்கொலிகள் மற்றும் 
உவணமகள்   அைங்கிய விணையொட்டுகணை 
பெய்து கொட்டினர். 
 
றகொலொலம்பூர் மொமண மொவட்ைத்தின்    
திருமைம் ஆகொே ேனிந ர் மற்றும் 
இணைஞர்களுக்கொன  (அெொறயொ) அலுவல 
கத்ணேச் றெர்ந்ே ெறகொ. பெசிந்ேொ, ெறகொ. 
றெொெபின் மற்றும் ெறகொ. றலொரொ   
நிகழ்ச்சி முழுவதும் ஒருங்கிணைப் ொைர் 
கைொக பெயல் ட்ைனர். விணையொட்டு 
களுக்குப் பி கு, ெறகொேரி றலொரொ ASAYO 
 ற்றியும், இணைஞர்கணை திருஅணவயின் 
 ணி ப ொறுப் ொைர்கைொக   றமம் டுத் 
துவேற்கும் அேன் குறிக்றகொள்கணைப் 
 ற்றியும்  கிர்ந்து பகொண்ைொர். 
 ங்றகற் ொைர்கள் ேங்கள் கருத்துக்கணைப் 
 கிர்ந்ேனர்.  மற்றும்  ங்கு  இணைஞர் 
 ணிக்குழுணவ  றமம் டுத்துவேற்கொன 
சி ந்ே ஆறலொெணனகணைப்  ரிந்துணரத் 
ேனர். நிகழ்ச்சிணய றமற் ொர்ணவயிட்ை 
ெறகொ. ப னடிக்ட் ெொர்லஸ் பவற்றி ப ற்  
அணிகளுக்கு  ரிசுகணை வைங்கினொர். 

ெந்ேனறமரி, பினொங்கு. 
 
இறயசுணவ இண யியல் கண்றைொட்ைத்தில் 
 ொர்க்க றவண்டும். “வொக்கு மனிேர் 
ஆனொர்; நம்மிணைறய குடிபகொண்ைொர். 
அவரது மொட்சிணய நொங்கள் கண்றைொம். 
அருளும் உண்ணமயும் நிண ந்து விைங்கிய 
அவர் ேந்ணேயின் ஒறர மகன்” (றயொவொன் 
1:14) என் து இறயசுவின் மனிே மற்றும் 
இண  ேன்ணமகளுக்கு ெொட்சியம் 
 கர்கின் ன. உண்ணமயில், யூேர்களின் 
மரபின்  டி ஓர் ஆண்மகன் 18 வயது 
அணையும் கொலத்தில் திருமை ஒப் ந்ேம் 
அல்லது நிச்ெயத்ேொர்த்ேம் பெய்து  
திருமைத்திற்கு ஆயத்ேமொக றவண்டும். 
இறயசு இந்ே மரபின் வழி வைர்ந்து 
ஆைொக்கப் ட்டிருந்ேொல், அவரும் அவரது 
இைம்  ருவத்திறலறய திருமைம் 
பெய்திருக்க றவண்டும்.   திருமைறமொ 
அல்லது இல்ல  வொழ்றவொ  ஒரு  ொவச் 
பெயல் அல்ல. எனறவ, இறயசுவும் யூே 
மரபின் டி திருமைம் பெய்து வொை ேணை 
எதுவும் இல்ணல.  

 

எறரமியொவுக்கு இண வன் அருளிய இண  
வொக்ணக நொம் நிணனவுகூர றவண்டும். 
”ஆண்ைவர் எனக்கு அருளிய வொக்கு. “நீ 
திருமைம் பெய்யொறே; இந்ே இைத்தில் 
உனக்குப் புேல்வறரொ புேல்வியறரொ 
இருக்கறவண்ைொம்’ (எறர 16:1-2) என் து 
ஏற்கத்ேக்கது. இேன் டிறய இண வன் 
இறயசுணவ உலகிற்கு ஓர் ஆண்மகனொக 
கைவுள் மனுவுருவொக்கினொர். இறயசுவுக்கு 
முன்றனொடியொன திருமுழுக்கு றயொவொனும் 
ேன்ணன கைவுளின்  ணிக்கு திருமைம் 
ஆகொே ஓர் ஆண்மகனொக முழுணமயொக 
அர்ப் ணித்ேொர்.  
 

ஆகறவ, இறயசு ேன்ணன  ேந்ணே இட்ை 
 ணிணய முழுணமயொக நிண றவற்  
உலகிக்கு வந்ேொர். அவர் உண்ணமயில் 
விண்ணைச் ெொர்ந்ேவர், உணகச் ெொர்ந்ேவர் 
அல்ல. இேனொல், இறயசு இல்ல  வொழ்ணவ 

பவறுத்ேொர் என்று கூறுவதும் ேவறு. இறயசு  
மைவொைன் (கைவன்), திருஅணவறயொ 
அவரது மைவொட்டி (மணனவி). இது ஒரு   
மண ப ொருள். ‘சிலர் பி வியிறலறய மை 
உ வு பகொள்ை முடியொேவரொய் 
இருக்கின் னர். றவறு சிலர் மனிேரொல் 
அந்நிணலக்கு ஆைொக்கப்  டுகின் னர். 
மற்றும் சிலர் விண்ைரசின் ப ொருட்டு 
அந்நிணலக்குத் ேம்ணமறய ஆைொக்கிக் 
பகொள்கின் னர். இணே ஏற்றுக் பகொள்ைக் 
கூடியவர் ஏற்றுக் பகொள்ைட்டும்” 
என்கி ொர் ஆண்ைவர் (மத், 19:12)  
 
ஆம், இறயசு விண்ைரசின் ப ொருட்டு 
து வ  நிணலக்குத் ேன்ணன ஆைொக்கிக் 
பகொண்ைொர். இேன் வழி அவர் 
திருஅணவக்கு ேன்ணன முழுணமயொக அர்ப் 
 ணித்ேொர், உயிர்பகொடுத்ேொர்  என் து 
ேொன் உண்ணம.  
 

இந்ே இண யியல் சிந்ேணனயில்ேொன் நமது 
திருஅணவ அருள் ணியொைர்களின் 
(குருவொனவர்களின்) திருமைத்திற்கு 
ஒப்புேல் வைங்கொமல் உள்ைது. இவர்கள் 
இண மக்களுக்கொக உயிர்த்தியொகமும் 
பெய்ய வல்லவர்கள்.    இறயசுணவப்  
ற ொலறவ, இண யரசுப்  ணிக்கொக முழு 
தியொகிகள் றேணவப் ட்ைனர்.  மொற்கு  
1:19-20-ல், இறயசு யொக்றகொப்ண யும் அவர் 
ெறகொேரர் றயொவொணனயும் அணைத்ே 
ற ொது, அவர்களும் ேங்கள் ேந்ணே 
பெ றேயுணவக் கூலியொள்கறைொடு  ைகில் 
விட்டுவிட்டு அவர் பின் பென் ொர்கள்.’ 
ஆகறவ, இண யொட்சிப் ணிக்குத் றேணவ 
 ற் ற் வர்கள்.  இறயசு குடும் ப்  ற்று 
அற் வரொக வொை எடுத்ே முடிவு அவரது 
கல்வொரி  யைத்திற்கும் இ ப்புக்கும் 
துணைற ொனது.  ேந்ணேயின் திரு 
வுைத்ணே நிண றவற்றுவறே அவர் 
பகொண்ை ேணலயொயப்  ணியொக இருந்ேது. 
அணே நிண றவற்றினொர்.  

-ஆர்.றக. 
 

றமற்கண்ைநிகழ்வில்  ங்குப ற்  இணைஞர்கள் 

 திருத்தந்ளத: உடன்பிறந்த 
உணர்யவாடு பசிளேப் 

யபாக்குயவாம்! 
மற்றவருக்கு வவறும் உணவவ மட்டும் 

அளித்தால் ப ாதாது, மாறாக, 
அவர்களுக்கு உடன்பிறந்த உணர்வு 
மற்றும் பதாழவமயில்  ணியாற்ற 
நம்வமபய அர்ப் ணிக்கபவண்டும், 

இது, தனிந ர்கள் மற்றும் மக்களுக்கு 

இவடபய உறவுகள் உருவாகத் 
தூண்டுதலாய் இருக்கும்.  

திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் 

 


