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லேவியர் குேத்தைச் சார்ந்ை குருக்கள் சாவுக்கு ஆளானவர்களாய் இருந்ைைால் ைம் 
பணியில் நிதேத்திருக்க முடியவில்தே. லவறு பேர் தைாடர்ந்து குருக்களாயினர். 
இவல ா, என்தென்றும் நிதேத்திருப்பைால், மாொை குருத்துவப் பணிதயப் 
தபற்றுள்ளார். ஆைலின், ைம் வழியாகக் கடவுளிடம் வருபவத  அவர் முற்றும் மீட்க 
வல்ேவ ாய் இருக்கிொர்; அவர்களுக்காகப் பரிந்து லபசுவைற்தகன என்றுலம உயிர் 
வாழ்கிொர். இத்ைதகய ைதேதமக் குருலவ நமக்கு ஏற்ெவ ாகிொர். இவர் தூயவர், 
கபடற்ெவர், மாசற்ெவர், பாவிகளிடமிருந்து பிரித்தைடுக்கப்பட்டு, வானங்களுக்கு 
லமோக உயர்த்ைப்பட்டவர். (எபி 7:23-25) 

  

கூலிம், திருஇருதய ஆண்டவர் பங்கில் விவிலியக் கதத ச ொல்லும் 
பபொட்டி நதடசபற்றது  

பினாங்கு: கடந்ை அக்லடாபர் 8,15,22 ஆம் 
லைதிகளில் தைாடர்ந்து மூன்று 
தவள்ளிக்கிழதமகளில் இ வு 8 மணிக்கு 
கூலிம் திரு இருைய ஆண்டவர் ஆேயத்தில் 
படிவம் 1-5  பயிலும் 20 மாணவர்களுக்கு  
திருவிவிலியத் தில் சிறிய  இதெவாக்கினர்கள் 
மற்றும் நீதி ைதேவர்கதள பற்றிய கதை 
தசால்லும் லபாட்டி இயங்கதே வழியாக 
நதடதபற்ெது. ஒவ்தவாருவரின் பதடப் 
பிலும்  அவர்களின் ைனித்திெதமகள் 
தவளிப்பட்டன.  
 
இந்ை லகாவிட் காேத்தில் மதெக்கல்வி 
மாணவர்கதள உற்சாகப்படுத்ைவும் திரு 
விவிலியத்தை ஆழமாக கற்ெறியும் 
லநாக்கத்திற்காக பங்கின் உருவாக்கப்பயிற்சி  
குழு ைதேவர் சலகாை ர் லீனஸ், மற்றும் 
சலகாை ர் ல ான்சன், சலகாைரிகள் லச ன் 
தசமன், மரியா குழுவினரின் முயற்சியாலும்,  
பங்குத்ைந்தை Msgr. ைந்தை தென்றி  ா ூ 
அவர்களின் ஒத்துதழப்பாலும்  மதெக்கல்வி 
ஆசிரியர்களின் ஊக்குவிப் பாலும் 
தபற்லொர், பங்கு மக்கள் ஆை வாலும் 
மிகவும் சிெப்பாக நதடப்தபற்ெது. 

இதணயத்தின்  வழி புதிய யுக்திகதள 
பயன்படுத்தி சிலிம் ரீவத ச் லசர்ந்ை சலகாைரி 
சலோமி தசமன், ஈப்லபா சிலிபிதனச் 
லசர்ந்ை சலகாை ர் லைாமஸ் சின்தனயா 

இருவரும் நீதிபதியாகவும் மற்றும் சிலிம் 
ரீவத  லசர்ந்ை சலகாைரி சூசன் தசமன் 
ஒவ்தவாரு கதைக்கு பின் அைதன ஒட்டி 
ஐந்து லகள்விகளும் அைற்கான பதில்கதள 
இயங்கதே வாயிோக  மாணவர்கள் 
அவருக்கு அனுப்பவும் இந்நிகழ்ச்சிதய 
சிெப்பாக வழி நடத்தினார். 
 

அறிவிப்பாளர் சலகாை ர் சந்ைானா மற்றும் 
முன்னாள் மதெக்கல்வி மாணவர்கள் 
லசனன், ல ஸ்தீன், ல ாய் அவர்களின் 
சாட்சியமும் இதசயும் இந்நிகழ்வுக்கு 
தமருகூட்டியது.  
 

ல ன் சந்ைனசாமி, கூலிம்.          

நினைவில் 
க ொள்வ ொம்! 

 2021 தீபொவளி சபருநொதை 
முன்னிட்டு வத்திக்கொன் வழங்கும் 

ச ய்தி 
 
அன்புள்ள இந்து நண்பர்கலள, 
 
இந்ை ஆண்டு நவம்பர் 4 ஆம் லைதி வரும் 
தீபாவளி திருநாளில், சமயங்களுக்கு 
இதடயிோன உத யாடலுக்கான 
திருஆட்சிப்பீட மன்ெம் ைனது அன்பான 
வாழ்த்துக்கதள உங்களுக்குத் தைரிவித்துக் 
தகாள்கிெது. ைற்லபாதைய தைாற்றுலநாய் 
மற்றும் அைன் விதளவாக உேகளாவிய 
தநருக்கடிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் 
கவதே மற்றும் நிச்சயமற்ெ நிதேயிலும் 
கூட, இந்ை தபருநாதளக் தகாண்டா 
டுவது, சிெந்ை எதிர்காேத்திற்கான 
நம்பிக்தகயுடன் உங்கள் வாழ்க்தகதயயும், 
இல்ேங்கதளயும், சமூகங்கதளயும் ஒளி ச் 
தசய்யட்டும். 
 
மக்களின் வாழ்க்தகதயயும் வாழ்வாைா த் 
தையும் சீ ழித்ை தைாற்றுலநாயின் முைல் 
மற்றும் இ ண்டாவது அதேகள் நம் 
மனதில் புதிைாக பதிந்துள்ள வடுக்கதளத் 
ைவி , ஏலைா ஒரு வதகயில், நம் 
அதனவரிடமும் தவவ்லவறு அளவு 
களிோன ைளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது.  
பயங்க வாைத்லைாடு   சுற்றுச்சூழல் 
சீ ழிவும் உேகம் முழுவதும் அழிவுக்கான 
அநீதிகள் நிகழும் லபாதைல்ோம் 
வி க்தியான அவநம்பிக்தக எழுகிெது. 
இதவ மக்களிதடலய அச்சத்தை 
ஏற்படுத்துவலைாடு மட்டுமல்ோமல், 
அவர்களின் துய த்தையும் வி க்திதயயும் 
அதிகரிக்கின்ென.  இந்ைச் சூழலில், 
இதுலபான்ெ சவாோன காேங்களில், 

கிறிஸ்ைவர்கள் மற்றும் இந்துக்கள் ஆகிய 
இருவருலம எப்படி மக்களின் வாழ்வில் 
நம்பிக்தகயின் ஒளிதயக் தகாண்டு வ  
முடியும் என்பது பற்றிய சிே கருத்துக்கதள 
- நமது அன்பிற்குரிய பா ம்பரியத்தின்படி 
உங்களுடன் பகிர்ந்து தகாள்ள விரும் 
புகிலொம். 
 
மக்களுக்கு அளவிட முடியாை துன்பத் 
தையும் அதிர்ச்சிதயயும் ஏற்படுத்தியி 
ருக்கும் ைற்லபாதைய தைாற்றுலநாயின் 
கருலமகங்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுதம 

மற்றும் சலகாை த்துவத்தின் நம்பிக்தக  
ல தககள் உள்ளன. நாம் 'ஒன்றித்து 
இருக்க' இயலும்  என்பதையும், ஒவ்தவாரு 
தநருக்கடிதயயும் உறுதியுடன் சமாளிக்கக் 
கூடிய  திென்களும் நம்மில் உள்ளது. 

குறிப்பாக, சமயங்களுக்கிதடயிோன 
ஒற்றுதமயின் மூேம் மக்களின் வாழ்வில் 
ஒளிதய தகாண க் கூடிய  சமய 
ம புகளின் பயதனயும் வளத்தையும் நாம் 
தகாண்டுள்லளாம்.  
 
இத்துன்பக்  காேத்தில் ஒருவர் ஒருவருக் 
கிதடயில்  வளர்ந்து வரும் விழிப்பு 
ணர்வின் அடிப்பதடயில், நாம்  
நம்மிலுள்ள நம்பிக்தகயின் ஒளிதயக் 
தவளிக் தகாணர்வைற்கான வழிகதள 
லமலும் லமலும் கண்டறிய லவண்டும்.  
கருத்து லவறுபாடுகள், பிளவு, லப ழிவு, 
இழப்பு மற்றும் மனிைாபிமானமற்ெ ைன்தம 
ஆகியதவ கதளயப்பட்டு, நாம் 
அதனவரும்   ஒருவருக்தகாருவர் சலகாை  
சலகாைரிகள் என்று எண்ணம் நம்மிதடலய 
அதிக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினால் 
மட்டுலம, ( Pope Francis, Encyclical 
Letter Fratelli Tutti- On Fraternity and 
Social Friendship, 3 October 2020)   
நமது 'தபாது இல்ேமான' இந்ை பூமிதயப் 
பாதுகாக்கும் தபாறுப்தப பகி  முடியும். 
அத்லைாடு, ஒருவருக்தகாருவர்  
சார்ந்திருப்பைன் மூேமும், மற்ெவர்களுடன் 
ஒன்றித்துச்  தசயல்படுவைன் மூேமும், 
ஒவ்தவாரு தநருக்கடியிலிருந்தும் சிெப்பாக 
நம்மால் தவளிவ  இயலும். 
 
சமய மற்றும் சமூகத் ைதேவர்களுடனும்,  
பிெ சமய ம தபச்  லசர்ந்ைவர்களுடனும் 
தநருக்கடிகள் மற்றும் லபரிடர்களின் 
லபாது, அதனவல ாடும் லசர்ந்து 
பயணிப்பதும், பணியாற்றுவதும் சலகா 
ை த்துவ அடிப்பதடயில் இன்றியதம 
யாைது.  
 
சமயங்களுக்கிதடயில் ஒருவருக்தகாருவர் 

தபாறுப்பாக தசயல்படுவது நம்மிதடலய 
ஒற்றுதம மற்றும் சலகாை த்துவத்தை 
வலுப்படுத்துவைற்கு ஓர் உறுதியான 
வழிமுதெயாகும்.  லமலும் இத்ைதகய 
ஆழ்ந்ை நல்லுெவானது பாதிக்கப்பட் 
டவர்களுக்கு ஆை தவயும், துன்பப்பட்ட 
வர்களுக்கு நம்பிக்தகதயயும் தகாண்டு 
வரும் என்பது திண்ணம். 
 
 
 
 

நமது தசாந்ை சமய ம புகளில் நம்பிக்தக 
தகாண்டவர்களாகவும், மனிை குேத்தின் 
மீது, குறிப்பாக துன்புறும் மனிை குேத்தின் 
மீது அக்கதெ தகாண்டவர்களாகவும், 
தபாறுப்புள்ளவர்களாகவும், கிறிஸ்ைவர் 
களாகவும், இந்துக்களாகவும், ைனிநபர்களா 
கவும், கூட்டாகவும், பிெ சமய 
ம புகளுடனும் மற்றும் நல்ேவர்களுடன் 
தகலகார்ப்லபாம். துன்புறும்  மக்கதள 
நாடிச்  தசன்று, அவர்களின் வாழ்வில் ஒளி 
தீபம் ஏற்றுலவாம். 
 
அதைவருக்கும் எங்கைது இனிய 

தீபொவளி வொழ்த்துக்கள். 

கிறிஸ்தவர்களும் இந்துக்களும்:  
இத்துன்ப நெருக்கடி காலத்தில் மக்கள் 

வாழ்வில் ஒன்றித்து ஒளி தீபம் ஏற்றுவவாம்! 

Miguel Amgel Cardinal Ayuso Guixott, MCCJ 

Rev. Msgr. Indunil Kodithuwakku Janakaratne 
Kankanamalage 

16- து உல  ஆயர் ள் 
மொமன்றத்திற் ொை ஆய்வு ள் 

 சந்தித்தல் 
 கசவிமடுத்தல் 

  கதளிந்து வதர்தல் 
ஆகிய முப்பண்பு னைக் 
க ொண்டிருக்  வ ண்டும். 
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 பிறரில் துன்புறும் கிறிஸ்துவைக்  காண்ப ாம்! 
இன்று ஆண்டின் ப ொநதுகொலத்தின் 31-ம் 
ஞொயிறின் இறைவொர்த்றைகறை தியொனிக்க 
நொம் அறைக்கப் ட்டுள்ளைொம்.  
  

நற்பெய்தி வொெகத்தில் மறைநூல் அறிஞர் 
ஒருவர் இளயசுவிடம் வந்து, “அறைத்திலும் 
முைன்றமயொை கட்டறை எது?” என்று 
ளகட்கின்ைொர். அவர் இளயசுவிடம் இவ்வொறு 
ளகட் ைன் ளநொக்கம் இளயசுறவச் ளெொதிக்க 
ளவண்டும் என் து கிறடயொது. மொைொக, 
இளயசுறவ ப ொறுத்ைைவில் எது முைன்றம 
யொை கட்டறை என் றை அறிந்து 
பகொள்ைளவ அவர் இப் டிக் ளகட்கின்ைொர்.  
  

இளயசு அவருக்கு இறைச்ெட்ட நூல் 6 ஆம் 
அதிகொரம் 4,5 வெைங்கறையும் ளலவியர் 
புத்ைகம் 19 ஆம் அதிகொரம் 18 ஆம் 
வெைத்றையும் இறைத்து, ‘நம் ஆண்ட 
வரொகிய கடவுள் ஒருவளர ஆண்டவர். உன் 
முழு இையத்ளைொடும் முழு உள்ைத்ளைொடும் 
முழு மைத்ளைொடும் முழு ஆற்ைளலொடும் 
உன் ஆண்டவரொகிய கடவுளிடம் அன்பு 
கூர்வொயொக’ என் து முைன்றமயொை 
கட்டறை. உன்மீது நீ அன்புகூர்வதுள ொல் 
உைக்கு அடுத்திருப் வர் மீதும் அன்பு 

கூர்வொயொக’ என் து இரண்டொவது 
கட்டறை இவற்றைவிட ளமலொை கட்டறை 
ளவறு எதுவும் இல்றல” என்கின்ைொர். 
அைொவது இறையன்பும் பிைரன்பும்ைொன் 
முைன்றமயொை கட்டறை என்று இளயசு 
அந்ை மறைநூல் அறிஞருக்கு மிக அழுத்ைம் 
திருத்ைமொகச் பெொல்கின்ைொர். 
  

யூைர்கள் கடவுறை அன்பு பெய்வதுைொன் 
முைன்றமயொை கட்டறை என்று நிறைத்து 
வந்ைொர்கள். அைைொளலளய அவர்கள் 
 லிகறை ஒப்புக்பகொடுப் து, ஓய்வுநொள் 
ெட்டங்கறைக் கறடபிடிப் து என்று 
அவற்றில் கண்ணும் கருத்துமொய் இருந் 
ைொர்கள். ஆைொல், அவர்கள் ெக மனிைர் 
கறை அன்பு பெய்வைற்குத் ைவறிைொர்கள். 
ஆண்டவர் இளயசுளவொ கடவுறை எப் டி 
அன்பு பெய்கின்ளைொளமொ அந்ை அைவுக்கு 
ெக மனிைர்கறை அன்பு பெய்யளவண்டும் 
என்று வலியுறுத்திக் கூறுகின்ைொர். இவ்வொறு 
இளயசு பெொன்ைது மட்டுமல்லொமல், 
பெொன்ைறை வொழ்ந்து கொட்டவும் அறைப்பு 
விடுத்ைொர்.  
 இன்றைய முைல்வொெகத்தில்,  நீங்களும் 

உங்கள் பிள்றைகளும், பிள்றைகளின் 
பிள்றைகளும், உங்கள் கடவுைொகிய 
ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நொன் உங்களுக்குக் 
கட்டறையிட்ட எல்லொ நியமங்கறையும் 
கட்டறைகறையும் உங்கள் வொழ்நொபைல் 
லொம் கறடப்பிடிப்பீர்கைொக! இைைொல், 
நீங்கள் பநடுநொள் வொழ்வீர்கள் என்ை 
வொக்குறுதிறய அளிக்கிைொர் கடவுள். 
அவரொல் அறைக்கப் ட்டவர்கைொகிய நொம்  
எப் டி பிைறர அன்பு பெய்வது என்ை 
ளகள்விக்கு புனிை அன்றை திளரெொ நல்ல 
 திலொக வருகிைொர்.   
  

அழுக்கிய நொற்ைபமடுத்ை பைொழுளநொயொ 
ளியின் புண்கறைளய கழுவித் துறடத்து 
பகொண்டிருந்ை அன்றை பைபரெொறவப் 
 ொர்த்து ஒருவன் ளகட்டொன், அம்மொ! நொன் 
10000 ரூ ொய் பகொடுத்ைொலும் இறைச் 
பெய்ய மொட்ளடன். உங்கைொல் இறைச் 
பெய்ய எவ்வொறு முடிந்ைது என்ைொன். 
அன்றை  'துன்புறும் கிறிஸ்துறவயல்லவொ 
இவனிடத்தில் நொன் கொண்கிளைன்' என்ைொர்.  
ஆம் இந்ை அன்ற த்ைொன் நம் ஆண்டவர் 
நம்மிடம் எதிர் ொர்க்கின்ைொர். சுயநலத்றைத் 
துைந்து ப ொதுநலத்றை நொடிைொல் நம்மில் 

பிைர் அன்பு ைொைொக ஊற்பைடுக்கும். இறை 
அன்பு இல்லொை பிைர் அன்பு ளவரற்ை மரம், 
பிைர் அன்பு இல்லொை இறை அன்பு 
கனிபகொடொை மரம். ளவர் பகொண்ட 
மரமொக இறை அன்பில் நிறலத்திருப்ள ொம், 
கனிபகொடும் மரமொக பிைர் அன்பில் என்றும் 
மூழ்கியிருப்ள ொம்.  கடவுள் அன் ொய் 
இருக்கிைொர். அன்பில் நிறலத்திருகிைவர் 
கடவுளைொடு இறைந்திருக்கிைொர் என் றை 
நிறைவில் பகொைளவொம் (1 ளயொவொ 4:1). 

  

-ள ொெப்பின் ள ொஸ்ளகொ, சிரம் ொன் 

ப ொதுக்கொலம் 31-ஆம்  ஞொயிறு  

1-ம் வொெகம்:    இ.ெ.  6:2-6 
தி.  ொடல்:       18:1-2abc,2def-3. 46,50a  
2ம் வொெகம்:     எபி. 7: 23-28  
நற்பெய்தி:       மொற்கு  12: 28b-34  
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 மரண தண்டவை ரத்து செய்ய பைண்டும்  
கி. சீலதாஸ்  

 (பென்ை வொரத் பைொடர்ச்சி) 
 

குற்ைவியல் ெட்டம் அல்லது ளவறு  ல குற்ை 
நடவடிக்றககறைச் பெய்ைவர்களுக்கு 
மரை ைண்டறை கூடொது என்கிைொர்கள். 
இந்ை இயக்கத்றை முன்நின்று 
நடத்து வர்கள் மரை ைண்டறைக்கு 
உட் ட்டவர்களின் குடும் த்ைொரின் கடும் 
ளவைறைகறைக் குறிப்பிடுகிைொர்கள். 
அவர்கள் மீது  ரிைொ  அறல 
ளமொைச்பெய்வது இயல் ொகிவிட்டது. அளை 
ெமயத்தில், நிர ரொதியொை ஒருவறரக் 
பகொல்லப் ட்டவரின் குடும் ம்  டும் 
அவலத்றை யொரொவது ள சுகிைொர்கைொ? 
கிறடயொது! ப ருமைவில் ள ொறைப் 
ப ொருள் பகொள்முைல் பெய்ளவொரின் பெயல் 
ெமுைொயத்றைளய  ொதிக்கிைளை, ெமுைொயளம 
அவதிப் டுகிைளை. அறைக் கவனிப் வர்கள் 
யொர்? இந்ை இரண்டு வித்தியொெமொை 
கருத்துக்கள் இருப் றையும் கவைத்தில் 
பகொண்டிருக்க ளவண்டும். எைளவ, மரை 
ைண்டறை ளவண்டொம் என் வர்கள் அந்ைக் 
பகொறலயில்  லியொைவர்கறைப்  ற்றி, 
அவர்களின் குடும் த்றைப்  ற்றி கரிெைம் 
கொட்டொைது ஏற்புறடயைொ? அல்லது குற்ைம் 
நிரூபிக்கப் ட்டு மரை ைண்டறை 
விதிக்கப் ட்டவரின் குடும் த்தின் அவதி 

ப ரிைொ என்ை விவொைம் எப்ப ொழுதும் 
இருக்கும். ப ொதுவொக, மரை ைண்ட 
றைறய அகற்றிவிட ளவண்டுபமன்று 
வலியுறுத்திய ஒரு அரசியல் ைறலவர் அடுத்து 
நிகழ்ந்ை ஒரு  யங்கர பகொறலறய 
அறிந்ைதும் இதுள ொன்ை பகொடூர 
பகொறலகளுக்கு மரை ைண்டறை 
விதிக்கலொம் என்ைொர். அப் டியொைொல் 
பகொல்லப் டும் முறைறயப் ப ொருத்து 
மரை ைண்டறை விதிப் ைொ என்று 
ளகட்கத் ளைொன்றும் அல்லவொ? 
 
மரை ைண்டறை என்ைொல் உயிர்  றிப்பு 
என்று ப ொருள் டும். உலக நொடுகள், 

அரசியல் ளகொட் ொடுகறை வலியுறுத்து 
 வர்கள், ெமயத்றைப் ள ொற்று வர்கள் 
அறைவரும் வன்முறைறய, மரைத்றை 
விறைவிக்கும் எல்லொ நடவடிக்றககறையும் 
புைக்கணிக்க ளவண்டும், துைக்க ளவண்டும், 
ைறடபெய்ய ளவண்டும். அப் டியொைொல் 
அரசியல், ெமயக் ளகொட் ொட்டின் ப யரில் 
மரைம் விறைவிப் றை ஐநொ ைறடபெய்ய 
ளவண்டும்.  
 

விஞ்ஞொைம் அஞ்ஞொை இருறை நீக்கும் 
ள ொது மனிைன் ெமமொைவன். அவனுக்கு 
மனிைளநயத்தின் மீது நம்பிக்றகயும், 
மதிப்பும் ளமலிட்டு அவற்றைப்  ொதுகொக்கும் 
நடவடிக்றககளில் இைங்கிைொன். இப் டிப் 
 ட்ட முன்ளைற்ை  ொறையில் நகரும்ள ொது  
 றைய அடக்குமுறை ெட்டங்களும், 
வழிமுறைகளும், மரபுகளும் மனிைளநயத் 
துக்குக் கட்டுப் ட ளவண்டுபமன்ை கருத்து 
ளமளலொங்கி உலக நொடுகளின் கவைத்றை 
ஈர்த்ைது. அந்ை மனிைளநய அணுகுமுறையில் 
ஒன்றுைொன் மரை ைண்டறைறயத் துைக்க 
ளவண்டும் என்கின்ை இயக்கம். இந்ை 
அணுகுமுறை ெமயவொதிகைொலும் அரசியல் 
வொதிகைொலும் எப் டி கொைப் டுகிைது? 
அதுைொன் முக்கியம்!  
பகொறல பெய்யப் ட்டவர், அவரின் 

குடும் ம்  டும் அவதி ஒருபுைம்; பகொறல 
பெய்ைொர் என்ை குற்ைத்தில் ைண்டிக் 
கப் ட்டவரின் குடும் த்தின் அவலம் 
ஒருபுைம். இரண்டுளம ளவைறை ைருகிைது. 
ஆைொல், அதில் எவரின் அவலத்தின் 
பகொடுறம மிகுந்திருக்கும் என்ை ஆய்வு 
நியொயமொைைொகத் பைரியவில்றல. மரை 
ைண்டறை ளவண்டொம் என் து ஒரு 
அரசியல் ளகொரிக்றகயொக மொறிவிட்டது. 
மனிை ளநயத்துடன்  ொர்க்கும்ள ொது 
இயற்றக மரைம் ஒன்றைத் ைவிர 
எல்லொவிைமொை உயிறரப்  றிக்கும் குைம் 
ைறடபெய்வது நியொயளம! 
 

மலாக்கா-ச ாகூர் மவறமாைட்ட 30-ைது 
தமிழ் அருங்சகாவட எழுச்சி கூட்டம் 

நவடச ற்றது  
 ப ொகூர்: மலொக்கொ-ப ொகூர் மறைமொ 
வட்ட 30-வது ைமிழ் அருங்பகொறட 
எழுச்சிக் கூட்டம் அக்ளடொ ர் மொைம் 19ம் 
ளைதி (ப ொது விடுமுறை) பெவ்வொய் கொறல 
11 மணி முைல்  கல் 2.30 மணி வறர 
இயங்கறல வழி சிைப் ொக நறடப ற்ைது. 
Zoom பெயலி வழியொக சுமொர் 250 குடும்  
உறுப்பிைர்களும்  ளநரறல youtube 
கொபைொளி வழியொக  சுமொர் 150 குடும்  
உறுப்பிைர்கள் எை    மளலசியொ அருங் 
பகொறட வரலொற்றில் இயங்கறல வழி 
நறடப ற்ை மொப ரும் நிகழ்வொக 
திகழ்ந்ைது. குறிப் ொக தீ கற்  மளலசியொ 
வின் மூன்று மறைமொவட்ட கத்ளைொலிக்க 
நம்பிக்றகயொைர்களுடன் ெ ொ, ெரவொக், 
சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியொவிலிருந்தும் 

இறைமக்கள் இதில் கலந்துபகொண்டு சிைப் 
பித்ைைர்.  
 

மறைமொவட்ட கருப்ப ொருைொை “எதிர் 
ளநொக்கு: நம்பிக்றக, வொழ்ைல், அளித்ைல்” 
இந்ை எழுச்சிக் கூட்டத்தின் முக்கிய 
கருப்ப ொருைொக அறமந்ைது. மறைமொ 
வட்ட ஆயர் ளமைகு ப ர்ைொர்ட்  வுல் 
ெொர் ொக ள ரருட்ைந்றை றமக்கல் அவர்கள் 
அதிகொரபூர்வமொக பைொடங்கி றவத்ைொர். 
இந்ை பைொடக்க நிகழ்வில் விவிலிய 
ஆரொைறையும் நம்  ொரம் ரிய  ரைநொட்டிய 
நடைமும் இடம் ப ற்ைது.  
 

எழுச்சிக்கூட்டத்தின் முைல்  கிர்றவ சிபு 
(ெரவொக்) மறைமொவட்டத்றைச் ளெர்ந்ை  
அருள் ணி. குைந்றைபெல்வன் அவர்கள்   
‘ப றுளவொம்  கிர்ளவொம்’ என்ை கருப் 

ப ொருளில் பெொற்ப ொழிவொற்றிைொர். 
நிகழ்ச்சியின் முத்ைொய்ப் ொகப் பிைொங்கு 
மறைமொவட்ட ஆயர் ளமைகு பெ ஸ்தியன் 
பிரொன்சிஸ் அவர்கள் எதிர் ளநொக்குைலின் 
மக்கள் என்ை கருப்ப ொருளில் நம்பிக்றக, 
அன்பு, எதிர்ளநொக்கு என்ை கொரணிகறை 
பகொண்ட மறை ரப்பு சீடர்கைொக திகை 
ளவண்டும் என்று வலியுறுத்திைொர்.  இந்ை 
 கிர்வுகறைத் பைொடர்ந்து “இக்கொலமும் 
கடந்து ள ொகும்” என்ை கருப்ப ொருளுடன் 
குைமளிப்பு இறைளவண்டலொைது  ொசின், 
தூய ஆவியொைவர்  ங்கின்   ங்குத்ைந்றை   
அருள்  ணி. ளைவைொென் மைலமுத்து,  
அவர்கைொல் சிைப் ொக வழிநடத்ைப் ட்டது.  
திருத்பைொண்டர் ஒஃபிக் ள ொெப் அவர்கள் 
வழிகொட்டலில் நறடப ற்ை இந்நிகழ்வில் 
அருங்பகொறட புகழ் ஆரொைறைகளும், தூய 
ஆவியொர்  ொடல்களும், இறைளவண்டலும் 
இடம்ப ற்ைை. மறைமொவட்ட அருங் 
பகொறட மறுமலர்ச்சி ஆன்மீக குழு 
ப ொறுப் ொைர் அருள் ணி. கிறிஸ்ளடொ ர் லீ 
அவர்களின் உறரயுடன் அருள் ணி. ளைவொ 
அவர்களின் நிறைவு ஆசிருடன் எழுச்சிக் 
கூட்டம் சிைப் ொக நிறைவுற்ைது.  

-ை. ள ொெப் ெகொய ஆைந்த், மலொக்கொ 

16-ைது ஆயர் மாமன்றம் 
சிந்தவைக்கு  

 

இந்ை மூன்ைொண்டு  யைத்திளல தூர 
ளநொக்குள்ை மைநிறலறயத் திருஅறவ 
பகொண்டிருக்க ளவண்டும் என்று 
திருத்ைந்றை எதிர் ொக்கின்ைொர். திரு 
அறவயின் இந்ைக் ஒன்றித்ைப்  யைம்,  
 உறரயொடுவதிலும், பெவிமடுப் திலும், 
 கிர்வு மைநிறலறயக் பகொண்டிருக்க 
ளவண்டும்.  

 அதிகமொக, பெவிமடுக்கப் ட விரும்பும் 
இந்ை உலகில், பெவிமடுப் தில் ைொழ்ச்சி 
இருக்க ளவண்டும். நம் உறரயொடல்கள் 
இைந்துள ொை  றைறம வொைத்திற்குத் 

தூ ம் ள ொடொமல், கிறிஸ்துவில் 
புதுறமக்கு இட்டுச் பெல்ல ளவண்டும். 

 ஒவ்பவொருவரும் ைங்கள் உள்ைத்தில் 
மைமொற்ைம் என்ை விறைறய விறைக்க 
ளவண்டும்.  

 பிறையொை முற்ெொர்பு எண்ைங்கள் 
விலக்கப் டளவண்டும்.  

 அருள் நிறலக்கு அறைக்கப் ட்டவர் 
கைொல் இறைக்கப் டுகின்ை தீறமகள் 
அறியப் ட்டு, அறவ எதிர்கொலத்தில் 
நறட ப ைொவண்ைம் திருஅறவ 
அறமக்கப் டளவண்டும்.  

 நொன் மட்டுமல்ல மொைொக அறைவரும் 
என்ை பைொனி அறைத்து உள்ைத்திலும் 
ஒலிக்க ளவண்டும்.   
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