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அக்காலத்தில் மக்கள் மீட்பரை எதிர்பார்த்துக் ககாண்டிருந்தார்கள். ஒருவேரை 
வயாோன் கமசியாோக இருப்பாவைா என்று எல்லாரும் தங்களுக்குள் 
எண்ணிக்ககாண்டிருந்தார்கள். வயாோன் அேர்கள் அரைேரையும் பார்த்து, “நான் 
தண்ணீைால் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் ககாடுக்கிவேன்; ஆைால் என்ரைவிட 
ேலிரமமிக்க ஒருேர் ேருகிோர். அேருரடய மிதியடி ோரை அவிழ்க்கக்கூட எைக்குத் 
தகுதியில்ரல. அேர் தூய ஆவி என்னும் கநருப்பால் உங்களுக்குத் திருமுழுக்குக் 
ககாடுப்பார். (லூக்கா 3:15-16) 
 

 

சைப்பிரஸ் மற்றும் கிரீஸ் நாடுகளுக்கு    
திருத்தூதுப்பயணம் மமற்ககாண்டார் 

திருத்தந்சத பிரான்சிஸ் 

ேத்திக்கான்:  திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அேர்கள், 
ரைப்பிைஸ் குடியைசிற்கும், கிரீஸ்  நாட்டிற்கும் தமது  
35ேது கேளிநாட்டுத் திருத்தூதுப் பயணத்ரத 
வமற்ககாண்டார். கடந்த 2, டிைம்பர் கதாடங்கி 6-ம் திகதி 
ேரை நரடகபற்ே  நிகழ்வுகளில் திருந்தந்ரத கேவ்வேறு 
பிரிவிலாை மக்கரைச் ைந்தித்து உரையாடிைார்.   
ரைப்ைஸ், கிரீஸ் ஆகிய இரு நாடுகளிலும் ஆர்த்தடாக்ஸ் 
ைரபரயச் வைர்ந்வதார் கபருமைவில் ோழ்கின்ேைர் 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கத்வதாலிக்கத் திருஅரேயும், 
பல்வேறு ஆர்த்தடாக்ஸ் ைரபகளும், கருத்தைவில் 
வேறுபட்டிருந்தாலும், அண்ரமய ஆண்டுகளில், 
இச்ைரபகள் இரணந்து, பிேைன்புப் பணிகரை 
ஆற்றிேருேது கிறிஸ்தே ஒன்றிப்பு என்ே இலக்ரக வநாக்கி 
வமற்ககாண்டுள்ை பயணத்தின் ஒரு முக்கிய ரமல்கல் 
எைலாம்.  

 
 ஆர்த்தடாக்ஸ் ைசபயினரிடம் மன்னிப்பு   
 
ஆர்த்தடாக்ஸ் ைரப முதுகபரும் தந்ரத, எவைானிமுஸ் 
அேர்களுடன் வமற்ககாண்ட ைந்திப்பில் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ் அேர்கள் கத்வதாலிக்க திருஅரேயின் ைார்பில் 
மன்னிப்பு வகட்டது குறித்தும், ஆர்த்தடாக்ஸ் 
ைரபகளுடன் இரணந்து நடத்தக்கூடிய ைந்திப்புகள் 
குறித்தும் கைய்தியாைர்கள் எழுப்பியக் வகள்விக்கு 
திருத்தந்ரத  விைக்கம் அளித்தார். 
 
கிரீஸ் நாட்டு விடுதரலப் வபாைாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த 
வேரையில், அங்கு ோழ்ந்த   கத்வதாலிக்கர்கள் 
அங்கிருந்த ஆர்த்தடாக்ஸ் ைரபயிைருடன் அந்தப் 
வபாைாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர் என்பரத எடுத்துரைத்த 
திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அேர்கள், அவ்வேரையில், 
ஐவைாப்பிய அைசுகளுடன் ஏரைய கத்வதாலிக்கர்கள் 
இரணந்து, இந்த சுதந்திைப் வபாைாட்டத்ரத எதிர்த்தைர் 

என்பதால், கத்வதாலிக்கர்கள் ைார்பில் மன்னிப்பு 
வகட்டார்   
 
கடவுள், எப்வபாதுவம, மன்னிப்பதற்கும், தன் 
கருரணரயப் கபாழிேதற்கும் தயாைாக இருக்கிோர், 
ஆைால், நாவமா, மன்னிப்பு வகட்பதில் 
வைார்ேரடகிவோம் என்பரத, இச்ைந்திப்பில் 
சுட்டிக்காட்டிய திருத்தந்ரத, மன்னிப்பு வகட்கும் பணிவு 
இன்ரேய உலகில், அரைத்து தைங்களிலும் 
வதரேப்படும் ஒரு பண்பு என்று கூறிைார். 
 வமலும், இன்ரேய காலக்கட்டத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் 
குடியைசு என்ே உன்ைத விழுமியம் சிரதந்துேருேது 
குறித்து தன் கேரலரய கேளியிட்ட திருத்தந்ரத, 
'மக்கரை முன்னிறுத்தும் ககாள்ரக' என்ே கபயரிலும், 
'கபருமைவு மக்களின் விருப்பம்' என்ே கபயரிலும் 
திணிக்கப்படும் அடக்குமுரே, குடியைசுக்கு எதிைாை 

ஆபத்து என்பரதயும் விைக்கிக் கூறிைார். 
 
குடிவயற்ேம் குறித்து எழுந்த வகள்விக்கு பதில் அளித்த 
திருத்தந்ரத பிைான்சிஸ் அேர்கள், நாம் அரைேருவம 
இவ்வுலகில் குடிவயறியேர்கள் என்பரதயும், நாம் 
குடிவயறிய வேரையில், அந்தந்த நாட்டில் நம்ரமவய 
இரணத்துக் ககாள்ளும் முயற்சிகள் கைய்தரத 
மேந்துவிட்டு, தற்வபாது, பல்வேறு நாடுகள் 
குடிவயற்ேத்தாைரைத் தடுக்க சுேர்கள் எழுப்புேது 
முைண்பாடாக கதரிகிேது என்று கூறிைார். 
 
வமலும், கிரீஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் முதுகபரும் தந்ரத 
இைண்டாம் எவைானிமுஸ் அேர்களுடன் திருத்தந்ரத 
பிைான்சிஸ் அேர்கள் இப்பயணத்தின் வபாது கலந்துரை 
யாடிைார். அவ்வேரையில் திருஅரேயில் நிகழ்ந்த 
பிரிவுக்காக தாம் ேருந்துேதாகவும் திருத்தந்ரத கதரிவித் 
தார்.  

பேராயர் 
ஜூலியன் லியாவ் 

அவர்களின் 
திருவருகை்கால 

செய்தி 
கிறிஸ்துவில் என் அன்பார்ந்த ைவகாதை ைவகாதரிகவை, 
நான் கடந்த ைனிக்கிழரம மாரலயில், மிகுந்த 
நம்பிக்ரகயுடனும்,  ஒளிககாண்ட உள்ைத்துடனும் எைது 
திருேருரகக்காலத்ரதத்  கதாடங்கிவைன். கடந்த ஆண்டு 
இேந்த, வீடற்ே மாமனிதர் அம்ைானின் ோழ்க்ரகரய 
எங்களில் சிலர் நிரைவுகூர்ந்வதாம். அேர் 40 
ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக வீதிகளில்  ோழ்ந்தார். அேர் 
எங்கள் இரைஞர்கள் மற்றும் இைவில் கதருக்களில் 

நடமாடுபேர்களின் ோழ்க்ரகரய மிகவும் கதாட்ட 
ேைாோர். அம்ைான் எங்கள் ோழ்வுக்கு உணர்ந்திய 
கரதகரை எங்களில் பகிர்ந்து  ககாண்வடாம். அேரைப் 
வபாலவே இதை வீடற்ேேர்களுக்கும்   தனி விருப்பங்களும் 
வதரேகளும்,    மாண்பும்,  கண்ணியமும் இருப்பரத 
அேர் எங்களுக்குக் கற்றுத் தந்தார்.  அேர்களும் இந்த 
ோழ்க்ரகப் பயணத்தில் இரண பயணிகள் ஆேர். 
 
இந்த டிைம்பரில், கிறிஸ்துமஸ் கபருவிழாரே  எப்படிக் 
ககாண்டாடப் வபாகிவோம் என்பது பற்றிய நம்பிக்ரக 
வமகலழுந்தோரியாக இருந்தது. சிங்கப்பூருடைாை 
விமாைப் வபாக்குேைத்து நுரழவில்,  தடுப்பூசி 
ஏற்வோருக்காை சிேப்பு ேழிகள் திேக்கப்படவுள்ைதால், 
எத்தரைவபர் தங்கள் குடும்பங்கவைாடு 
இரணயப்வபாகிோர்கள்! இந்த திருேருரகக்காலம் 
ேழக்கமாக ககாணரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இந்த பயணத்திலும் 
எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிேது. 
 
ஆைாலும், திருேருரகக்காலம் என்ோவல காத்திருக்கும் 
காலம்தான்.  உலக மீட்பரின் பிேப்புக்காக ஒரு 
தாழ்ச்சியாை கதாழுேத்தில் காத்திருக்கும் வபாது, அந்த 
அைைக் குழந்ரதரய  ேைவேற்க, நாம் காத்திருக்க வேறு 
காைணங்களும் உண்டு. 
 
1. ஒருவேரை இங்கு ஓமிக்ைான் கிருமியின் முதலாேது   
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு எப்வபாது அறிவிக்கப்படும் என்று நாம் 
காத்திருக்கிவோமா? 
 
2. அல்லது நாம் வகாவிட் கதாற்றிலிருந்து விடுபட நமது 
PCR வைாதரையின் முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கிவோமா? 
 
நாம் கேறுமவை காத்திருக்கவில்ரல, நம்பிக்ரகயுடன் 
காத்திருக்கிவோம். இந்த கதாற்று வநாரய நம்மால் 
ைமாளிக்க முடியும் என்று நாம் நம்புகிவோம். வமலும் தமது 
ோழ்வு மீண்டும்   இயல்பு நிரலக்கு திரும்பக்கூடும் என்றும் 
காத்திருக்கிவோம். 
 
இந்த திருேருரகக்காலம் உங்களுக்கும் உங்கள் 
குடும்பத்திைருக்கும், உலகத்திலும், நம் இதயங்களிலும் 
அரமதியின் இைேைைரின் பிேப்பிற்குத் தயாைாகும் ஓர் 
அருள் நிரேந்த ோய்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் 
இரேேரை இரேஞ்சுகிவேன். 

தமிழாக்கம் : ஆர்.வக 
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 அகமகிழ்ந்து ஆர்ப்பரிப்பபோம்! ஆண்டவர் வருகிறோர்! 
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ஆர்ப்பரியுங்கள், ஆரவாரம் செய்யுங்கள், 
அகமகிழ்ந்து அக்களியுங்கள்! திருவருககக் 
காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறான இந்த 
ஞாயிகற திருஅகவ மகிழ்ச்சியின் 
ஞாயிராகக் சகாண்டாடப் பணிக்கின்றது. 
இந்த நாளில் நாம் வாசிக்கக் ககட்கும் 
வாெகங்கள் அகனத்தும் ‘மகிழ்ச்சி, 
அக்களிப்பு’ கபான்ற வார்த்கதககைத்தான் 
தாங்கி வருகின்றன. இதன் அகடயாைமாக 
இன்கறய திருவழிபாடு இைஞ்சிவப்பு 
நிறத்கதக் சகாண்டிருக்கிறது. 
 

 இகறவாக்கினர் செப்பானியா நூலிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட இன்கறய முதல் வாெகத்தில், 
“மககை சீகயான்! மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரி; 
இஸ்ரகயகல! ஆரவாரம் செய்; மககை 
எருெகலம்! உன் முழு உள்ைத்கதாடு 
அகமகிழ்ந்து அக்களி” என்று வாசிக்கின் 
கறாம்.  பாபிகலானியர் ஆட்சியின் கபாது 
அடிகமகைாக வாழ்ந்த யூதர்ககை கடவுள் 
அளிக்கவுள்ை விடுதகலகய கநாக்கி 
மகிழ்ச்சிப் சபாங்க, அகமகிழ செப்பானியா  

அகழக்கிறார்.  
 

 இஸ்ரகயல் மக்களுக்கு அளித்த அகத 
வார்த்கதககைத்தான் இகறவன் இன் 
கறக்கு நமக்கும் தருகின்றார். ஆககவ, நாம் 
இகறவன் நம்கமாடு இருக்கின்றார், 
நம்முகடய பாவங்கள், குற்றங்கள் அகனத் 
கதயும் மன்னித்துவிட்டார் என்ற நம்பிக் 
ககயில் நாம் மகிழ்ச்சி சகாள்கவாம். 
 

 பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து 
எடுக்கப்பட்ட இன்கறய இரண்டாம் வாெ 
கத்தில் தூய பவுல், “ெககாதர ெககா 
தரிககை, ஆண்டவகராடு இகைந்து 
என்றும் மகிழுங்கள்; மீண்டும் கூறுகின் 
கறன் மகிழுங்கள்” என்று கூறுகின்றார். 
ஆண்டவகராடு இகைந்து மகிழுங்கள் 
என்று சொல்கிற தூய பவுலடியார், 
ஆண்டவகராடு இகைந்திருக்கின்ற கபாது 
மகிழ்ச்சியானது கிகடக்கும் என்று சொல் 
லாமல் சொல்கின்றார். 
 

இன்கறயக் காலக்கட்டத்தில், நாம் பல 
ெவால்ககை எதிர்கநாக்கியவாறு, மிகவும் 

சிரமங்கள்குள்ைாகித் துன்பங்ககை அனுப 
விக்கிகறாம். ஆனால், ஆண்டவர் நம்கமாடு 
இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்ககதான் நமக்கு 
வாழ்வளித்துக்சகாண்டிருக்கிறது என்பகத 
மறுப்பதற்கில்கல. நற்செய்தியில் திரு 
முழுக்கு கயாவான் கயார்தான் ஆற்றங் 
ககரயில் திருமுழுக்கு சகாடுத்துக்சகாண்டி 
ருக்கும்கபாது அவரிடம் வந்த மக்கள், 
“நாங்கள் என்ன செய்ய கவண்டும்?” என்று 
ககட்கின்றார்கள். அவர்கள் ககட்கின்ற 
ககள்விகய ‘உண்கமயான மகிழ்ச்சிகயப் 
சபற நாங்கள் என்ன செய்யகவண்டும்?’ 
என்ற விதத்திலும் புரிந்துசகாள்ைலாம். 
மக்கள் இவ்வாறு ககட்டதற்கு திருமுழுக்கு 
கயாவான் அவர்களிடம், “இரண்டு 
அங்கிககை உகடயவர் இல்லாதவகராடு 
பகிர்ந்து சகாள்ைட்டும்; உைகவ 
உகடயவரும் அவ்வாகற செய்யட்டும்” 
என்கின்றார். 
 
  

ஆம், நம்மிடம் இருப்பகத பிறருக்குக் 
சகாடுத்து வாழ்கின்றகபாதுதான் உண்கம 

யான மகிழ்ச்சி நம்முகடய உள்ைத்தில் 
பிறக்கின்றது என்று சொல்லும் இந்த நிகழ்வு 
நமது சிந்தகனக்குரியதாக இருக்கின்றது. 
 

ஆககவ, அநீதியான செயல்ககைப் 
புறக்கணித்து, அன்பு மற்றும் நீதியின் 
அடிப்பகடயிலான நற்செயல்ககை செய்ய 
ஊக்கம் சபறுகவாம்.   ஆண்டவகர வந்தரு 
ளும் என முழங்குகவாம்.  
 
 

ஆ. ஆ. லூர்தம்மாள்- காஜாங். 
 
 

திருவருககக் கோலம் 3-ஆம் ஞோயிறு  
         

1-ம் வாெகம்:     செப் 3: 14-17    
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ககாலாலம்பூர் : கதசிய  கருவுறா இயற்ககமுகற 
விழிப்புைர்வு மன்றத்தின் 19-வது கருத்தரங்ம் கடந்த 
நவம்பர் 27, 28 மற்றும் டிெம்பர் 4,5 ஆகிய நாள்களில் 
இயங்ககல வழி நடந்கதறியது. இக்கருத்தரங்கில் தீபகற்ப 
மகலசியா, ெரவாக் மற்றும் ெபாவிலிருந்து கருவுறா 
இயற்ககமுகற விழிப்புைர்வு ஆசிரியர்கள் 101 கபரும் 
பார்கவயாைர்கைாக 25 கபரும் கலந்துசகாண்டனர். 

தமது கதசிய  கருவுறா இயற்ககமுகற விழிப்புைர்வு 
மன்றமானது, உலக அைவில் செயல்படும் பில்லிங்ஸ் 

கருவுறா இயற்ககமுகற கழகத்தின் ஓர் அங்கமாக 
விைங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திருமைத் 
திற்குத் தயாராகும் தம்பதியர்,  சபண்கள் கருவுறக்கூடிய  
கால வட்டத்கதக் குறித்து கவத்து, இயற்ககயாக 
கருவுறுதகல ஏற்ககவா அல்லது தவிர்க்ககவா கற்பிக்கிற 

பணிகய இம்மன்றம் ஏற்று நடத்தி வருகிறது. பில்லிங்ஸ் 
கருவுறா இயற்ககமுகறயானது, இலகுவாக தம்பதியர் 
குழந்கதகபறு வாய்ப்கபயும் உடல்நலத்கதயும் 
கபணிகாக்க உதவுகிறது.  

கமற்கண்ட கருத்தரங்கக ககாலாலம்பூர் மாமகற 
மாவட்டத்தின் கபராயர் ஜூலியன் லியாவ் அவர்கள் 
திறந்து கவத்து வரகவற்புகரயாற்றினார். அவர்தம் 
உகரயில், பில்லிங்ஸ் கருவுறா இயற்ககமுகறகயக் 
கற்பிக்கும்  ஆசிரியர்கள் உண்கமயில் தம்பதியர்கள் 
சபாறுப்புள்ை  மற்றும்  கடவுளின் திட்டத்திற்கு  
உட்பட்டு செயல்படும் சபற்கறார்கள் உருவாக்கும் 
பணியில் ஈடுபடுவது குறித்து தாம் சபருமிதம் 
சகாள்வதாக சதரிவித்தார். 

சதாடர்ந்து,  இக்கருத்தரங்கு  தகலவர் அருட்ெககாதரர் 
(Bro) Gerard Choo, SJ அவர்கள், “தாய் வயிற்றில் 
உன்கன நான் உருவாக்கு முன்கப அறிந்திருந்கதன்; நீ 
பிறக்குமுன்கப உன்கனத் திருநிகலப்படுத்திகனன்; 
மக்களினங்களுக்கு இகறவாக்கினனாக உன்கன 
ஏற்படுத்திகனன்.” (எகர 1:5) என்ற இகறவார்த் 
கதகயாடு தகலகமயுகரயாற்றி கருத்தரங்ககத் 
சதாடக்கி கவத்தார்.  
  

இது கத்கதாலிக்கத் திருஅகவயின் அங்கீகாரத்கதப் 
சபற்ற  இயற்ககயான செயல்முகற என்பதால், 
கத்கதாலிக்க தம்பதியர்  இம்முகறகயக் கற்றறிந்து, அதற் 
ககற்ப திட்டமிடுவது ொலச் சிறந்தது. உலகப் 
கபாக்கிலான கருக்ககலத்தல் செயல்பாட்கட இதனால் 
தவிர்க்க முடியும். 

பில்லிங்ஸ் கருவுறா இயற்ககமுகற ஆசிரியர்கள் -
இகறவாக்கினர்கள் 

 பேணிக்காக்கும் 
கலாச்சாரத்கை 
வளர்க்கபவண்டும் 

திருத்ைந்கை 
வத்திக்கான்: கனிவுள்ை மனம் என்பது, சவறும் கருத்தைவு 
சிந்தகன அல்ல, மாறாக, அது, மக்களின் துயரங்களில் 
பங்ககற்று, அவர்களுடன் நம் அருகாகமகய சவளிப்படுத்தும் 
செயல்பாடு என்றும், இந்த அருகாகம, அவர்கைது வாழ்வில் 
நாம் பங்ககற்பது, அவர்கள் துயர்ககைத் துகடப்பது என்ற பல 
வடிவங்களில் சவளிப்படுகிறது என்றும்,     இத்தாலிய 
ெமுதாய மற்றும் சதாழில் கூட்டுறவுச் ெங்கத்தின் பணிககைப் 
பாராட்டிய நிகழ்வில் திருத்தந்கத பிரான்சிஸ் கமற்கண்டவாறு 
கூறினார்.  

கனிவு கலாச்ொரத்கத வைர்ப்பதன் ஒரு முக்கிய அம்ெமாக, 

குழந்கதகள், வயதில் முதிர்ந்தவர்ககைாடு பழகுவதற்கு 
வாய்ப்புக்ககை உருவாக்குவது அவசியம் என்பகதயும், இந்தக் 
கலாச்ொரம் மனிதத்கத இவ்வுலகில் வாழகவக்கும் 
என்பகதயும், திருத்தந்கத பிரான்சிஸ் அவர்கள் வலியுறுத்திக் 
கூறினார். 

மனிதர்ககை கபணிக்காக்கும் கலாச்ொரத்கத, குறிப்பாக, 
விளிம்புகளில் வாழ்கவாகர கபணிக்காக்கும் கலாச்ொரத்கத, 
நாம் மீண்டும் கண்டுசகாள்வதன் வழிகய, உண்கமயான 
மாற்றங்ககை இவ்வுலகில் உருவாக்கமுடியும் என்றும், இந்த 
ெமுதாயம், பண்புள்ை ஒரு ெமுதாயமாக மாறும் என்றும்,   
திருத்தந்கத  சில மாதங்களுக்கு முன், மருத்துவமகனயில் 
இருந்த கநரத்கத நிகனவுகூர்ந்து, தன்கனப் 
பராமரித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறிய அகதகவகை, சபாதுவாக 
மருத்துவத் துகறயில், இன்னும் மனிதகநயத்துடன் கூடிய 
பராமரிப்பு கலாச்ொரம் வைரகவண்டும் என்று ககட்டுக் 
சகாண்டார். 

எதிர்ப ாக்கிலும் அன்பிலும்   புனிை பிரான்சிஸ் 
சபவரியாரின் அரிச்சுவடிகயப் பின்ேற்றுபவாம் 

பினாங்கு: நாடு முழுவதும் ககாவிட்-
19 சதாற்றின்  காரைமாக அகர 
வருடத்திற்கும் கமலாக மூடப்பட்ட 
பிறகு, புனித பிரான்சிஸ் ெகவரியார் 
பங்கு (சிட்டி பாரிஷ்) அதன் 
பாதுகாவலரின் திருவிழாகவக் 
சகாண்டாடும் வககயில் மீண்டும்   
திறக்கப்பட்டது. கடந்த டிெம்பர் 3 
முதல் 5 வகர, ‘புனித பிரான்சிஸ் 
ெகவரியாகர, எங்ககை இந்த 
சதாற்றுக் காலத்தில் மகறப்பரப்புக் 
கான எதிர்கநாக்கு மற்றும் அன்கப 
கநாக்கி வழிநடத்தும்’ எனும் கருப் 
சபாருளில் சகாண்டாடப்பட்டது.   
 

இத்திருவிழாக் சகாண்டாட்டக் காலத் 
தில் சிரம்பான், புனித மினவுதல் 
அன்கன பங்கின் பங்குத்தந்கத 
அருள்பணி கெவியர் என்ரூ அவர்கள் 
முதன்கம அருள்பணியாைராக 
மகறயுகரயாற்றி திருப்பலிககைக் 
சகாண்டாடினார். டிெம்பர் 5-ஆம் 
திகதி, அருள்பணி கெவியர் என்ரூ 
அவர்கள் பங்குத் தந்கத Msgr 
அகலாசியஸ் தான் மற்றும் ஓய்வுப் 

சபற்ற ஆயர் கமதகு அந்கதாணி  
செல்வநாயகம் அவர்களுடன் 
இகைந்து கூட்டுத் திருப்பலிகய 
நிகறகவற்றினார். "கிறிஸ்தவர்கைாகிய 
நாம், நமது தனிப்பட்ட பணியின் ஒரு 
பகுதியாக, நம்கமச் சூழ்ந்துள்ைவர் 

களின் நற் குைங்ககைப் பாராட்டி,   
நம்மில் உள்ை குகறபாடுககைக் 
குகறத்து, இந்த திருவருககக்காலத் 
தில் அகனத் கதயும் சீர்செய்கவாம் 
என்று கெவியர் என்ரூ அவர்கள்  
அறிவிறுத்தினார்.  
 
 

மாற்றுத்திறன் ககாண்ப ார்! 
இன்கறய உலகில் வாழும் 
நூறு ககாடிக்கும் அதிகமான 
மாற்றுத் திறனாளிகளில், 80 
விழுக்காட்டினர், வைரும் 
நாடுககைச் ொர்ந்தவர்கள் 
என்றும், உலசகங்கிலும், 

உள்ை மாற்றுத்திறனாளிகளில், 46 விழுக்காட்டினர், 60 
வயதுக்கும் கமற்பட்டவர்கள் என்றும் ஐ.நா.வின் புள்ளி 
விவரம் கூறுகிறது. 
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