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“அமைதிமை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன்; என் அமைதிமைறை உங்களுக்கு

அளிக்கிறேன். நான் உங்களுக்குத் தரும் அமைதி உலகம் தரும் அமைதி
ற ான்ேது அல்ல. நீங்கள் உள்ளம் கலங்க றேண்டாம்; ைருள றேண்டாம். ‘நான்
ற ாகிறேன், பின் உங்களிடம் திரும்பி ேருறேன்’ என்று நான் உங்களிடம்
சொன்னமதக் றகட்டீர்கறள! நீங்கள் என்மீது அன்பு சகாண்டிருந்தால் நான்
தந்மதயிடம் செல்ேது ற்றி ைகிழ்ச்சி அமடவீர்கள்.” (றைாோன் 14:27-28)

முஸ்லீம்
தலைவர்கள்
பேராயலர
சந்தித்தனர்
ேத்திக்கான்:
ல பிஞ்சுக் கரங்கள்,
அடிப் மட உரிமைகமளயும் ைாண்
ம யும்
இழந்து
கடுமைைாய்
உமழக்கின்ேன என்று, சதன்னாப்
ரிக்காவின் டர் ன் நகரில் நமட
ச ற்றுேரும், சிோர் சதாழில்முமே
ஒழிப்பு
குறித்த
ஐந்தாேது
உலகளாவிை
கருத்தரங்
கிற்கு
அனுப்பியுள்ள செய்தியில் கேமல
றைாடு
குறிப்பிட்டுள்ளார்,
திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்.

நிலவும் நலோழ்வு சநருக்கடியின்
தாக்கம்
ைற்றும்,
உலகின்
ல
குதிகளில் கடுமைைான ேறுமை
அதிகரிப்பு ஆகிைமே, சிோர் சதாழில்
முமே ஒழிப்பு நடேடிக்மகமை றைாெ
ைாக்கியுள்ளன என்றும் திருத்தந்மத
கேமல சதரிவித்துள்ளார்.
கத்றதாலிக்கத்

திருஅமே,

சிோர்

16 றகாடிச் சிோர் சதாழில்முமேைால்
ாதிக்கப் ட்டுள்ளறேமள,
சிோர்
சதாழில்முமேமை முற்றிலும் ஒழிக்
காைல் நாம் ஓய்சேடுக்க முடிைாது
என்று,
Guy
Ryder
அேர்கள்
கூறியுள்ளார்.
றை 15, கடந்த ஞாயிேன்று சதாடங்
கியுள்ள
இக்கருத்தரங்கிற்கு,
ILO

ேைல்கள் ைற்றும், கனிைச் சுரங்கங்
களில் கடுமைைாய் றேமலசெய்ேது,
தண்ணீர் எடுக்க நீண்ட தூரம்
ைணம் செய்ேது, றேமல செய்ேதால்
ள்ளிக்குச்
செல்லமுடிைாைல்
இருப் து,
ாலிைலுக்குப்
ைன் டுத்
தப் டுேது
ற ான்ேேற்ோல்,
ல
சிோர் ைற்றும், ேளர்இளம்
ருேத்
தினரின் அடிப் மட உரிமைகளும்,
ைனித ைாண்பும் ைறுக்கப் ட்டுள்ளன
என்று திருத்தந்மத கூறியுள்ளார்.
ILO எனப் டும் உலக சதாழில்
நிறுேனத்தின் தமலேர் Guy Ryder
அேர்களுக்கு இச்செய்திமை அனுப்
பியுள்ள
திருத்தந்மத
பிரான்சிஸ்
அேர்கள், சிோர் சதாழில்முமேக்கு
ேறுமைறை முக்கிை காரணம் எனவும்,
இதமன ஒழிப் தற்கு இக்கருத்தரங்கு
நடேடிக்மககமள
றைற்சகாள்ளும்
என தான் நம்புேதாகவும் கூறியுள்
ளார்.
உலக அளவில் சிோர் சதாழில்முமே
ஒழிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க முன்றனற்
ேம் காணப் ட்டாலும், உலக அளவில்

றகாலாலம்பூர்:
கடந்த
அக்றடா ர்
2014-ல்,
றகாலாலம்பூரின் ற ராைராக
ஜூலிைன் லிைாவ்
அேர்கள்
தவிறைற்ேற ாது,
ெைைங்களுக்கிமடயில்
அணுக்கைான உேவு ைற்றும்
ைரிைாமத குறித்து
உமரைாடுேதற்காக,
ைறலசிைாவின்
றகாலாலம்பூர்
கூட்டரசு பிரறதெத்தின் அப்ற ாமதை முஃப்திைாக
இருந்த டத்றதா டாக்டர் சுல்கிஃப்லி பின் முகைட் அல்—
க்ரி அேர்கமளச் ெந்தித்தார். முக்கிை ஊடகங்கள் இந்த
நிகழ்மே
"நம்பிக்மகயின்
ெந்திப்பு"
என்று
குறிப்பிடட்டன. இந்த ெந்திப்ம த் சதாடர்ந்து, டாக்டர்
சுல்கிஃப்லி
அேர்கள்
அணுக்கைான
உேேமே
ேலுப் டுத்தும் ேமகயில் ஒரு
ைரிைாமதக்குரிை
ெந்திப்ம
றைற்சகாள்ேதாக உறுதிைளித்தார். சில
தவிர்க்க இைலாதக் காரணங்களால் திட்டமிடப் ட்ட
ஒவ்சோரு ேருமகயும் எதிர் ாராத சூழ்நிமலகளால்
ரத்து செய்ைப் ட றேண்டியிருந்தது.
6 ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு, ற ராைர் ஜூலிைன் அேர்
கமள ெந்திப் தாக டாக்டர் சுல்கிஃப்லி அளித்த
ோக்குறுதி இறுதிைாக கடந்த 17 றை, 2022 அன்று
நிமேறேறிைது. அேருடன் ைறலசிைாவிற்கு அதிகாரப்
பூர்ே
ேருமகமை
றைற்சகாண்டிருந்த
முஸ்லீம்
முதிறைார் ைன்ேத்தின்
ச ாதுச் செைலாளர் நீதி தி
சைாஹைட் அப்சதல்ெலாம் உடன் சென்ோர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் குழந்மத சதாழில் (AFP or licensors)

சதாழில்முமே குறித்து மிகுந்த கேமல
சகாண்டுள்ளது
எனவும்,
நாம்
சிோறராடு எம்முமேயில் சதாடர்பு
மேத்திருக்கின்றோறைா
அந்த
முமேயிறலதான் அேர்களின் ைனித
ைாண்ம யும், அடிப் மட உரிமை
கமளயும் ைதிக்கின்றோம் எனக் கூே
முடியும் எனவும் திருத்தந்மத குறிப்
பிட்டுள்ளார்.
இதற்கிமடறை, இவ்வுலகில் ஏேத்தாழ

நிறுேனத்தின் தமலேர் Guy Ryder
அேர்களுக்கு திருத்தந்மத பிரான்சிஸ்
அேர்கள்
அனுப்பியுள்ள
இச்செய்
திமை, சதன்னாப்ரிக்காவின் திருப்
பீடத் தூதர் ற ராைர் Peter Bryan
Wells அேர்கள், கடந்த திங்களன்று
அக்கருத்தரங்கில் ோசித்தார். இக்கருத்
தரங்கு, கடந்த றை 20, சேள்ளிைன்று
நிமேேமடந்தது என் து குறிப்பிடத்
தக்கது.
றைரி சதறரொ: ேத்திக்கான்

பிப்ரேரி 4, 2019
அன்று அபுதாபியில் திருத்தந்மத
பிரான்சிஸ் ைற்றும் அல்-அஸ்ஹரின் ச ரிை இைாம்
அஹ்ைத்
அல்-தாய்ப்
ஆகிறைார்க்கிமடயில்
மகசைழுத்திடப் ட்ட
உலக
அமைதி
ைற்றும்
ஒன்றுமைைாக ோழ்ேதற்கான ைனித ெறகாதரத்துேம்
(Fratelli tutti) குறித்த ஆேணத்மத தைாரிப் தில் நீதி தி
அப்சதல்ெலாம் உதவினார் என் து குறிப்பிடத்தக்கது.
நீதி தி அப்சதல்ெலாம், ெைைங்களுக்கு இமடயிலான
உமரைாடலுக்கு எடுத்த முைற்சிகளுக்காக ‘திருத்தந்மத
ைஸ் IX மநட் கைாண்டர்’ எனும் விருது ச ற்ே முதல்
முஸ்லீம் ஆோர்.
டாக்டர் சுல்கிஃப்லி ைற்றும் நீதி தி அப்சதல்ெலாம்
ஆகிறைாரின் ைரிைாமத நிமித்தைான ேருமக, புனித
றைாோன்
ற ராலைத்மத
அதன்
ங்குத்தந்மத
சஜரார்ட் சதரவிைம் அேர்களின் தமலமையில் சுற்றிப்
ார்த்தறதாடு சதாடங்கிைது.
பின்னர் ற ராைர்
ங்றகற்பு
ஜூலிைன் லிறைாவ் அேர்களால் விருந்தினருக்குப் ங்கு

ஆயர் மாமன்றத்தின் ஒன்றித்தப் பயணத்தின்
செயல்முறறறய வாழ்வாதாரமாக்குதல்
புக்கிட்
சைர்தாஜாம்:
பினாங்கு
ைமேைாேட்டத்தின் ேட குதிக்கான
ஆைர் ைாைன்ேக்
சகாண்டாட்டம்
கடந்த றை 2-ம் திகதி, புனித
அன்னம்ைாள் திருத்தலத்தில் நமட
ச ற்ேது.
இம்ைன்ேம்
ைமேைா
ேட்டத்தின் ேட குதிைான ச ர்லிஸ்,
சகடா, கிளந்தான் ைற்றும் பினாங்கு
ைாநிலத்தின் நிலப் குதிமைக் (பினாங்
குத் தீமேத் தவிரத்து) சகாண்ட
தாகும்.
புகழ்ச்சி ஆராதமனயுடன் சதாடங்கிை
இக்கூட்டத்தில் ஆைர் செ ஸ்டிைன்
பிரான்சிஸ்
அேர்கள்
தனது
உமரயில், திருத்தந்மதயுடன் றெர்ந்து
ைணிப் தன் மூலம், தூை ஆவிைான
ேருக்கும்
ஒருேர்
ைற்ேேருக்கும்
செவிொய்ப் து மிக முக்கிைம் என் மத
சதளிவுப் டுத்தினார். திருஅமேயின்
எதிர்காலத்திற்கான அமனத்து
ங்கு
தமலேர்களின் இலக்மக உறுதிப் டுத்

துேதற்குச்
செவிைடுத்தல்
ைற்றும்
உமரைாடுதல் ஆைர் ைாைன்ேத்தின்
செைல்முமேயின்
ஓர்
அங்கைாக
இருக்கும் என்று அருள்தந்மத ஜூட்
மிரான்டா கிர்ந்து சகாண்டார்.

ைாைன்ேத்தின்

ஆய்ேறிக்மக

குறித்த

"இந்த ைணமும் செைல்முமேயும் ஓர்
ஆசீர்ோதைாகும். ஏசனனில் நாம்
அமனேரும்
இப் ைணத்தின்
ஒரு
குதிைாக இருக்கிறோம். ஆைர்கள்,
அருள் ணிைாளரகள்,
ச ாதுநிமல
யினர் ஆகிறைாராகிை நாம் கடவுளின்
அரமெ றநாக்கி
ைணிக்கும் ஒறர
ைக்கள், ”என்று அேர் கூறினார்.

ைாைன்ேத்தில் கருத்துமரக்கும்
ெறகா. ரறைஷ் பீட்டர்

சதாடர்ந்து, அருள்தந்மத பீட்டர் லூ
அேர்கள் பினாங்கு ைமேைாேட்டத்
தின் ேட குதிக்கான ஆைர் ைாைன்
ேத்தின்
ஆய்ேறிக்மகமைச்
ெைர்ப்
பித்தார். இதில் 13,670 ங்கு ைக்களில்
39 ெதவீதத்தினர்
ங்றகற்றிருந்தனர்.
அவ்றேமளயில், உதவிைாளரான திரு
ரறைஷ் விக்டர் அேர்கள் ஆைர்

ைக்களின் திலளிப்புகமளத் சதாகுத்
தளித்தார்.
நிமேோக,
ஆைர்
செ ஸ்திைன்
அேர்கள்,
பினாங்கு
ைமேைாேட்டத்தின்
இந்த
ஆைர்
ைாைன்ே ஆய்வு ற ரமேக் சகாண்
டாட்டத்மத ைாெற்ே அன்மன ைரியின்
திருஇருதைத்திற்கு அர்ப் ணிக்கவுள்ள
தாக அறிவித்தார்.

இல்லத்தில் ைதிை உணவு ேழங்கப் ட்டது.
ற ராைர் ஜூலிைன் பின்னர் ைறலசிைாவில் உள்ள
ல்றேறு ைமேைாேட்டங்கள் ைற்றும் ைறலசிைாவின்
கத்றதாலிக்க ஆைர்கள் ைன்ேத்மதக்
கூட்டாக
உருோக்கும் அந்தந்த ஆைர்கமளப் ற்றி அேர்களுக்கு
விளக்கினார். ைறலசிைாவில் உள்ள கத்றதாலிக்க
திருஅமேயின் ெைைங்களுக்கு இமடயிலான ெந்திப்பின்
டங்கமளயும்
ேழங்கினார். ைறலசிைா ற ான்ே
லெைை நாடுகளில் ெைைங்களுக்கு இமடயிலான
உமரைாடல் மிகவும் முக்கிைைானது என் மத அந்த
டங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்ேன என் து சதளிோனது.
ற ராைர் ஜூலிைன், டாக்டர் சுல்கிஃப்லி ைற்றும் நீதி தி
அப்சதல்ெலாம் ஆகிறைாருக்கு இமடறைைான
ரிசுப்
ரிைாற்ேத்துடன் நிகழ்வு நிமேவு ச ற்ேது.
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மறைசாட்சியர் அருளாளர் தேவசகாயம்
புனிேர் பட்டம் - ஈப்தபா புனிே லூர்து அன்றை
பங்கில் நன்றி திருப்பலி
ஈப்தபா:
மறைசாட்சியர் அருளாளர்
ததவசகாயம் புனிதர் பட்டம் தபற்ை
தினத்றத முன்னிட்டு கடந்த தம மாதம்
13, 14 மற்றும் 15-ஆம் திகதிகளில் ஈப்தபா
புனித லூர்து மாதா பங்கு ஏற்பாட்டில் 5
திருப்பலிகள்
மிகச்
சிைப்பாகக்
தகாண்டாடப்பட்டன. இந்த 3 நாள்
தகாண்டாட்டத்தில் சுமார் 1500 தபர்
கலந்து
தகாண்டு
சிைப்பித்தார்கள்.
மதலசியாவில்,
முதன்முதலாக
புனித
லூர்து
மாதா
பங்கு
ஏற்பாட்டில்
இத்திருப்பலி தகாண்டாடப்பட்டது மிகவும்
தபருறமயாகவும் பாராட்டுக்குரியதாகவும்
இருந்தது.

ஆசிர்வதித்துத் திருப்பலிறயத் ததாடக்
கினார்.
திருப்பலியில்
அருளாளரின்
வாழ்க்றக வரலாற்றையும் அவருறடய
பாடுகள்
மற்றும்
மரணம்
பற்றி
மக்களுக்குத் ததரியப்படுத்தினார். திருப்
பலிக்கு முன் அருளாளரின் புனிதத்
தலங்கள் காதணாலியில் ஒளிப்பரப் பியது
தமய் சிலிர்க்க றவத்தது. இத்திருப் பலி
நன்றித்
திருப்பலியாக
அறமந்தது
மட்டுமின்றி
அருளாளறரப்
தபான்று

கிறிஸ்துவத்றதத் தழுவியதற்காக, இதயசு
றவப் தபாலதவ பாடுகள் பட்டு, தசால்
தலாணாக் தகாடுறமகறள அனுபவித்து,
சுட்டுக் தகால்லப்பட்ட தமிழகத்தின் முதல்
தபாதுநிறலப்
புனிதர்
மறைசாட்சி
ததவசகாயம்
என்பறத
மக்களுக்குப்
தபருறமயுடன் அறிவிக்கதவ
தராமில்,
2022ம் ஆண்டு தம 15ஆம் திகதி புனிதர்
நிறலக்கு உயர்த்தப்படும் அதத நாளில்
புனித லூர்து மாதா பங்கிலும் திருப்பலிகள்
தகாண்டாடப்பட்டதன் முக்கியக் காரண
மாகும்.
இக்தகாண்டாட்டம் புனித லூர்து மாதா
ஆலயத்தின் பங்குத்தந்றத
தராபட்
தடனியல் அவர்களின் தறலறமயிலும்
சிைப்பாக அறழக்கப்பட்ட மறைத் தந்றத
ஸ்தடன்லி அவர்களாலும் நிறைதவற்ைப்
பட்டது.
திருப்பலிக்கு முன் அருளாளர் ததவசகாயம்
அவர்களின்
திருவுருவம்,
திருப்படம்,
அருளிக்க(திருப்பண்டங்கள்) றவக்கப்பட்
டிருந்தன. தமலும், திருப்பலிக்கு வந்திருந்த
மக்களுக்கு அருளாளர் ததவசகாயம் அவர்
களின் தசப அட்றடகளும் வழங்கப்
பட்டன.
மறைத்தந்றத
ஸ்தடன்லி
அவர்கள்
புனித
நீரால்
அவற்றை
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வத்திக்கான் நகரில் தமிழ்த்தாய்
வாழ்த்துடன் ததாடங்கியது புனிதர் பட்டம்
வழங்கும் நிகழ்ச்சி
கடந்த 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம்
மறைசாட்சி
ததவசகாயம்
புனிதராக
தபாப்பாண்டவரால்
ஏற்றுக்தகாள்ளப்
பட்டார். அதன்படி 15 தம அன்று
தமிழகத்றத
தசர்ந்த
மறைசாட்சி

வழங்கினார். இது ததாடர்பான அறிமுக
நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து
பாடப்பட்டது.
அத்ததாடு,
முதல்
இந்திய
இல்லைப்
புனிதரான ததவசகாயம் அவர்கள், ஆசியத்

வத்திக்கான் நிகழ்வில் தமிழ் வாழ்த்துப் பாடும் அருள்சாதகாதரிகள்

கிறிஸ்துவின் வழி தசன்று அவதராடு
ஒன்றித்து வாழ ஒரு தூண்டுதகாலாகவும்
அறமந்தது. திருப்பலியில் கலந்து தகாண்ட
மக்கள் திருப்பலியின் முடிவில் அருளிக்
கப்பட்ட அருளாளரின் திருவுருவம் மற்றும்
திருப்படத்றதக்
கண்டும்
ததாட்டுப்
பார்த்தும்
மகிழ்ந்தார்கள்.
இக்தகாண்
டாட்டம் சிைப்பாக அறமய உதவிப் புரிந்த
பங்குத்
தந்றத
தராபட்
தடனியல்
அவர்களுக்கும், திரு த ான்சன் லூயிஸ்
தறலறமயில்
பணியாற்றிய
அவர்தம்
குழுவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றி.

ததவசகாயத்திற்கு
புனிதர்
பட்டத்றத
தபாப் ஆண்டவர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி,
வாடிகன் நகரிலுள்ள தராமில் இருக்கும்
கத்ததாலிக்க திருச்சறபயில் தகாலாகலமாக
நறடதபற் ைது. காறல 10 மணிக்கு
(இந்திய தநரப்படி மதியம் 1.30 மணி
அளவில்) தபாப் ஆண்டவர் பிரான்சிஸ்
கன்னியாகுமரிறய தசர்ந்த மறைசாட்சி
ததவசகாயத்துக்கு
புனிதர்
பட்டம்

திருஅறவக்கு மிகப்தபரும் தகாறட என்று,
இந்திய ஆயர் தபரறவத் தறலவரான
மும்றப தபராயர் கர்தினால் ஆசுவால்டு
கிதரசியஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளது ஆசிய
மக்களாகிய நமக்குப் தபருறமயும் மகிழ்ச்
சியும் அளிக்கும் தசய்தியாகவுள்ளது.
த. த ாசப் சகாய ஆனந்த், புனித சதவரியார்
ததவாலயம், மலாக்கா

புனித பவுல் அடிகளின் மறைத்தூதப் பணியில்
பபோரோட்டங்கள்
கா ாங்: கடந்த தம திங்கள் 10-ஆம் திகதி,
இரவு 8.00 மணிக்கு, இயங்கறல வாயிலாக
புனித
‘பவுலின்ஆன்மீகம்’
ததாடரின்
முன்ைாவது தசாற்தபாழிவாக ‘புனித புவுல்
அடிகளின்
தபாராட்டங்கள்’
எனும்
தறலப்பில் தசாற்தபாழிவு ஒன்று நறட
தபற்ைது. பங்கு விவிலியப் பணிக்குழுவின்
ஏற்பாட்டில்
நடத்தப்படும்
இச்தசாற்
தபாழிறவப்
பங்கறகச்
தசர்ந்த சதகா.
அந்ததாணி
இன்னாசி
அவர்கள் வழங்
கினார். புனித
பவுல்
ஒரு
திருத்தூதராக
தமற்தகாண்ட

மூன்று மறைத்தூதுப்பணிகள் யாவற்றிலும்
தபரும்
துன்பங்கறள
அனுபவித்தார்
என்பறத
விவிலிய
குறிப்புகதளாடு
ததளிவாக விளக்கினார்.
இதயசுவின்
தபாருட்டு அவர் அனுபவித்தத் துன்பங்கறள
ஒவ்தவான்ைாக விவரித்தார்.
கப்பல் சிறதவு, தசாந்த மக்கள் எதிர்ப்பு,
பிை
இனத்தவர்
பழிச்தசால்,
எல்லா
நிறலகளிலும்
தநருக்கடி,
சிறை
சித்திரவறத, கண் விழிப்பு, பசிதாகம்,
வாட்டும் குளிர் மற்றும் பசித்தாகம் என்று
நற்தசய்திக்காக கணக்கற்ை துன்பங்கறள
ஏற்ைார் என்பறதயும் அவர் உண்றமறயப்
தபசியதால் சுயநலம் தகாண்ட கிறிஸ்தவர்
களுக்கும் பறகயாளன் ஆனானர் என்றும்
விளக்கினார்.
-மதலின் காணிக்றகமுத்து, கா ாங்

நம் அன்பான சொல்லும் செயலும் அநநகருக்கு மருந்தாகவும் இருக்கும்!
இன்றைய முதல் வாசகமானது ததாடக்க
கால திருஅறவ சந்தித்த பிரச்சறனறய
முன்
றவக்கிைது.
இப்பிரச்சறன
யூததயாவிலிருந்து அந்திதயாக்கியா, வந்த
யூத கிறிஸ்தவர்களால் ததாடங்குகிைது.
அவர்களின்
தகாள்றகப்படி,
ஒருவர்
கிறிஸ்தவராக
முதலில்
யூதராக
தவண்டும்
என்றும்,
யூதராக
தவண்டுதமன்ைால்
விருத்ததசதனம்
தசய்யப்படதவண்டுதமன்றும்
நம்பினர்,
தபாத்தித்தனர். காலம் காலமாகப் பின்
பற்றிய யூத மரபிறனவிட ஆண்டவர்
இதயசுவின் அன்பு கட்டறள முதன்றம
தபறுகிைது. காலத்திற்தகற்ப
இதயசுவின்
மனநிறலயில் தீர்வு காண்பதத ததாடக்கத்
திருஅறவ
வளர்ச்சி
தபறுவதற்குக்
காரணமாகிைது. யூதர்கள் பிை இனத்தவர்
என்ை பாகுபாடு கறளந்து கிறிஸ்துவில்
தகாள்ளும் நம்பிக்றகயால் அறனவரும்
மீட்பு தபறுவதத என உணர்கிைார்கள்.
இன்றைய நற்தசய்தியில் அன்பு ஒன்தை

அறனத்து மக்கறளயும் எவ்வித தவறு
பாடுகறளயும்
கறளந்து
இறணக்க
தவண்டும் என இதயசு தன் சீடருக்குக்
கற்றுத்தரும் பாடமாக உள்ளது. நாம்
ஒருவர்
ஒருவறர
அன்பு
தசய்வதத
இறைத் தந்றதயின் பிள்றளகள் என்பதற்
கான அறடயாளம். பாரபட்சமும் பாகு
பாடும்
பாராமல்
பிறைறர
அன்பு
தசய்வதன் தமன்றமறயக் கற்றுத் தந்த
வர் இதயசு.
அன்பு ஒன்றைதய கட்டறளயாகவும்
அவர் விட்டுச் தசன்ைார். நம்முறடய
அன்ைாட வாழ்க்றக அனுபவத்தில் பல
விபத்துக்கறள கண்டிருக்கலாம். சாறல
யில்
தபாகும்தபாதும்
வரும்தபாதும்
காணும் இக்காட்சி எந்த உணர்தவாடு
நாம்
கண்தணாக்குகிதைாம்?
முதலில்
அவர் யார் எனத்தான் தகட்தபாம். தவற்று
மதத்தான் அல்லது இனத்தான்
என்ைால்
ஓர்
உணர்வும்
இல்லாமல்
நகர்ந்து
விடுதவாம். நம்றமச் சார்ந்தவர் என்ைால்

உடனடியாக முதல் உதவி தசய்திட றக
கால்கள் துடிக்கும். இது அன்பும் நன்பும்
எங்குள்ளததா
அங்தக
இறைவன்
இருக்கிைார் என தபாருள்படுமா?
மாைாக எவராயினும் உதவி தசய்திட
தவண்டியது நமது கடறமயும் தபாறுப்பும்
ஆகும். ‘ஆம்புலன்ஸ்’ ஓறச எழுப்பிக்
தகாண்டு தபானால் அந்த அம்புலன்சில்
இருக்கும்
தநாயாளி
நபருக்கு
நமது
தமௌன இறைதவண்டல் ததறவப்படும்
என்பறத
உணரதவண்டும்.
இதுவும்
அன்பின் தவளிப்பாதட.
அன்புக்கு உண்தடா அறடக்கும் தாழ்
என தமாழிந்தார் வள்ளவர் தபருமான்.
கடந்த வாரம் நற்தசய்தியில் ‘’நீங்கள்
ஒருவர்
மற்ைவருக்குச்
தசலுத்தும்
அன்பிலிருந்து
நீங்கள்
என்
சீடர்கள்
என்பறத எல்லாரும் அறிந்து தகாள்வர்’”
என்கிைறதயும்
நிறனவில்
தகாள்ள
தவண்டும்.
ஆகதவ இதயசுறவ/ கடவுறள அன்பு

தசய்கிதைாம்
என்ைால்
அவருறடய
சாயலாகப் பறடக்கப்பட்ட அறனவருக்கும்
அவரது மீட்பும், அருளும் உண்டு என்பறத
உணர்ந்துதகாண்டு, அவர்கறள மனித
மாண்தபாடு நடத்ததவண்டும். அப்படி நாம்
ஒருவர்
மற்ைவறர
அன்பு
தசய்து,
அவர்கறள மனித மாண்தபாடு நடத்தும்
தபாது, திருதவளிப்பாடு நூலிருந்து எடுக்கப்
பட்ட இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில்
படிப்பது தபான்று “புதிய விண்ணகம்” இந்த
மண்ணகத்தில் உருவாகும்.
ஆவி. தடவிட், குளுவாங்

பாஸ்கா காலம் 6-ஆம் ஞாயிறு
1-ம் வாசகம்:
திப 15:1-2,22-29
தி. பாடல்:
67: 1-2. 4. 5,7
2ம் வாசகம்:
திதவ21:10-14, 22-23
நற்தசய்தி:
தயாவா14:23-29
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2
திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 2

