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வாழ்வு தரும் உ வு நாவன. உங்கள் முன்வனார் பாவை நிைத்தில் மன்னாவவ
உண்டவபாதிலும் இறந்தனர். உண்பவவர இறவாமல் இருக்கச் ணெய்யும் உ வு
விண் கத்திலிருந்து இறங்கி வந்த இந்த உ வவ. விண் கத்திலிருந்து இறங்கி
வந்த வாழ்வு தரும் உ வு நாவன. இந்த உ வவ எவராவது உண்டால் அவர்
என்றுவம வாழ்வார். எனது ெவதவய உ வாகக் ணகாடுக்கிவறன். அவத உைகு
வாழ்வதற்காகவவ ணகாடுக்கிவறன்.” (வயாவான் 6:48-51)

நற்செய்தி அறிவித்தல் என்பது
மதமாற்றமல்ல
-திருத்தந்தத விளக்கம்

வத்
த்தி
திக்
க்க
கான்
ன்: பயணிக்கும் திருஅவவ என்ற

தவைப்பில்,
ஆகஸ்ட்
மாதத்திற்குரிய
இவறவவண்டல்
கருத்வத
ஒரு
காண ாளிப் பதிவாக ணவளியிட்டுள்ளார்
திருத்தந்வத பிரான்சிஸ்.

திருஅவவக்குரிய
குறிப்பிட்ட
பணி
என்பது, நற்ணெய்தி அறிவித்தல் ஆகும்
என, தன் காண ாளிப் பதிவில் கூறும்
திருத்தந்வத, திருஅவவயின் அவைப்பும்,
அதன் தனி அவடயாளமும் நற்ணெய்தி
அறிவித்தல் என்பது, மதமாற்றத்வதக்
குறிப்பவவ அல்ை என்பவத ணதளிவுபடுத்

தினார்.
நம் வாழ்வில் இவறவனின் விருப்பத்வத,
திட்டத்வத நாம் பகுத்தறிந்து, அதன் வழி
தூய ஆவியாரின் வழிகாட்டுதலுடன், நம்
வாழ்வவ வடிவவமத்துக் ணகாள்வதன்

வழியாகவவ, திருஅவவவயப் புதுப்பிக்க
முடியும் எனவும், தன் பதிவில் எடுத்து
வரத்துள்ளார் திருத்தந்வத பிரான்சிஸ்.
ஒரு தனிமனிதனாக நாம் ஒவ்ணவாருவரும்
நம்வம மாற்றியவமப்பவத திருஅவவயின்
புதுப்பித்தல் அல்ைது உருமாற்றம் ஆகும்
என உவரக்கும் திருத்தந்வத, இவற

வனின்
ணகாவடயாக
வரும்
தூய
ஆவியாவர, நம் இதயத்தில் அனுமதித்து,
இவயசு நமக்கு கற்பித்தவவகவள ணெயல்
படுத்துவதற்குரிய உதவிவய அவரிடம்
நாடுவவத நம்மிடம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
என்பவத வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நற்ணெய்தியின்
ஒளியில்
திருஅவவ
தன்வனவய சீரவமக்கும் அருவளயும்
பைத்வதயும் தூய ஆவியார் வைங்குமாறு
இவற வவண்டல் ணெய்வவாம் என்ற
அவைப்வபயும் முன்வவத்துள்ளார் திருத்
தந்வத பிரான்சிஸ்.

நம்வம நாம் மாற்றியவமப்பது, அல்ைது
சீர்திருத்துவதன் வழியாக, திருஅவவவய
சீர்திருத்துவவாம்
என
உவரக்கும்
திருத்தந்வத, தவறான முன்வயாெவனகள்
இல்ைாமல், கருத்தியல் தப்ணபண் ங்கள்
இல்ைாமல், விட்டுக்ணகாடுக்காத மனநிவை
இல்ைாமல்,
முன்வனாக்கிச்
ணெல்ை
முயல்வவத விடுத்து, ஆன்மீக வாழ்வின்
அடிப்பவடயில்
அதாவது,
இவற
வவண்டல், பிறரன்பு, மற்றும் பணி
வாழ்வின் அனுபவத்தில் நம் வாழ்வவவய
முதலில்
மாற்றியவமப்வபாம்
என
வவண்டுவகாள் விடுத்துள்ளார்.

சீரவமத்தல் அல்ைது, மாற்றியவமத்தலின்
அத்தியாவசியக் கூறுகளாக இவறவவண்
டல்,
பிறரன்பு
மற்றும்
பணியின்
முக்கியத்துவத்வத ஆகஸ்ட் மாதத்திற்
குரிய தன் இவறவவண்டல் கருத்தாக,
காண ாளிப்
பதிவில்
கூறியுள்ளார்
திருத்தந்வத பிரான்சிஸ்.

மதமாற்றத்வத வநாக்கமாகக் ணகாண்டிரா
மல், ணவளியில் ணென்று அவனவவரயும்
ெந்திக்கும் முவறயில், நற்ணெய்தி அறிவித்
தலுக்குரிய நம் அவமப்பு முவறகவள
மாற்றியவமப்பது என் கனவாக உள்ளது
எனவும் தன் விருப்பத்வத, அந்த பதிவில்
ணவளியிட்டுள்ளார், திருத்தந்வத பிரான்
சிஸ்.
திருஅவவயும்
பல்வவறு
சிரமங்கவள
எப்வபாதும் ெந்தித்துக் ணகாண்டிருக்கிறது
என்பவதக்
குறிப்பிடும்
திருத்தந்வத,
உயிரூட்டமுடன்
இருக்கும்
எதுவும்
ணநருக்கடிகவளச் ெந்திப்பது இயல்வப
என்பவதயும்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

‘ணதாற்றுவநாயில் சுய பாதுகாப்பு’ எனும்
தவைப்பில் உளவியல் மற்றும் பிள்வள
வளர்ப்பு பயிற்சியாளர் கில்டா வராஸ்
கைாதில் என்பவர் நடத்திய பயிற்சியில்
ஏறக்குவறய 85 வபர் கைந்து ணகாண்டனர்.
இப்பயிற்சியின்வபாது, சுய விழிப்பு ர்வு
யுக்திகள், ணபாங்கி எழும் அதிகப்படியான
உ ர்ச்சிகவள ணவல்வது,
எப்படி
எதிர்ப்புச்
ெக்திவய உருவாக்குவது
வபான்றவற்றிற்கு
ஓர்
ஐந்து
நிமிட
பயிற்சியில் ஈடுபடுவற்கான
விபரங்கள்
பகிரப்பட்டன.
கில்டா வராஸ் அவர்களின் ஆவைாெவனப்
படி சுய பராமரிப்புக்கு நல்ை ணபாழுது

இன்வறய
உைகில்,
முழுமனதுடன்
பணிகள் ணெய்யும் அருள்பணித்துவத்தின்
அைவக நாம் மீண்டும் கண்டு ர, புனித
வயாவான் மரிய வியான்னி அவர்கள்
உதவிணெய்கிறார் என்று திருத்தந்வத
வமலும் அறிவுறுத்தினார்.
கிறி
கி
றிஸ்
ஸ்வ
வடாபர் பி
பிரரான்சி
ன்சிஸ்
ஸ்

அருள்பணியாளர்களுக்காக
சிறப்பு இதறவேண்டல்
செய்யுங்கள்

வபாக்குகவளக்
ணகாண்டிருந்தலும்,
கணிணி அல்ைது வகத்ணதாவைப் வபசிவய
அதிக
வநரம்
பாரத்துக்ணகாண்டிக்கும்
வநரத்வதக் குவறப்பது, ணவளி விவள
யாட்டுகளில்
ஈடுபடுவது, அதிக வநரம்
உறங்குவது, ணவளிவய ணென்று வருவது,
பாடல் வகட்பது, தியானங்களில் ஈடுபடு
வது மற்றும் சிைவராடு உவரயாடுவது
மற்றம்
ணபாது
வெவவ
பணிகளில்
ஈடுபடுதை வபான்றவவ அடங்கும்.
இந்த ணதாற்று வநாய் காைத்தில் அதிகமான
எதிர்மவற
கருத்துக்கிள்
ணவளியாகிக்
ணகாண்டிருக்கின்றன என்பவத மறுப்பதற்
கில்வை. எவத படிக்க வவண்டும் எவதத்
தவிர்க்க வவண்டும்
என்று நாம் அறிந்
திருக்க வவண்டும் என்றும் எதிர்மவறயான
தகவல்களில் கவனம் ணெலுத்தும்வமாது,
அவவ மனவுவளச்ெவையும் அச்ெத்வதயும்
ஏற்படுத்தக் கூடும் என்றும் அறிவுறுத்
தினார். ணதாடர்ந்து, நமது புnன்களால் எது
நல்ைது
எது
ணகட்டது
என்பவதப்
புகுத்தறிய இயைாது. எனவவ, இந்த
ணதாற்றுவநாவயப் பற்றிய ணெய்திகவளக்
வகட்பவதயும் நாம் ஓர் அளவவாடு

யன்று புனித வயாவான் மரிய வியான்னி
அவர்களின் திருநாவள ணயாட்டி, உங்கள்
பங்கு அருள்பணியாளருக்காகவும், இன்
னும் உைகின் அவனத்து அருள்பணியா
ளர்களுக்காகவும், சிறப்பான முவறயில்
இவறவவண்டல் ணெய்யும்படி, உங்கள்
ஒவ்ணவாருவவரயும் நான் அவைக்கிவறன்"
என்று திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் அவர்கள்,
அவரது
மவறயுவரயின் இறுதியில்
கூறினார்.

உங்கள்

சுயபராமரிப்பு – ஆடம்பரம் அல்ல
பினாங்
பின
ங்கு
கு:
இங்குள்ள
இரக்கத்தின்
ஆண்டவர் பங்கின் குடும்ப நைப்பணிக்குழு
இப்வபாது ஏற்பட்டுள்ள ணதாற்று வநாயின்
நிமித்தம் வதவவப்படும் சுய பாதுகாப்பு
மற்றும் விழிப்பு ர்வு பற்றிய கைந்துவர
யாடல் நிகழ்வவ இயங்கவை ெந்திப்பின்
வழி நடத்தியது. ‘ணதாற்றுவநாயில் சுயபாது
காப்பு’ என்ற தவைப்பில் ணவற்றிகரமாக
நடத்தியது.

ணதாடர்ந்து, கடந்த "ஆகஸ்ட் 4ம் திகதி

புனித வ ான் மரிய வியான்னி
கில்டா வராஸ் கைாதில்
வவத்துக்ணகாள்ள
வவண்டும்
என்றும்
கூறினார். நிவறவாக, நாம் வீட்டில்
உள்வளாவர முழுவமயாக அன்பு ணெய்ய
வவண்டும். அதற்கு முன்பாக நம்வம நாவம
பாதுகாத்துக்ணகாள்ள வவண்டும். நமது
ணொந்த பராமரிப்பின்றி அடுத்திருப்பவர்
வளப் பராமரிக்க முயல்வது அறிவுடவமயா
காது என்று கூறி அவரது பகிர்வவ ஒரு
முடிவுக்குக் ணகா ர்ந்தார்.
-ணமாழியாக்கம்

"கடந்த ஆகஸ்டு 4-ம் வததி புனித
வ ான் மரிய வியான்னி அவர்களின்
திருநாவளணயாட்டி ,உங்கள் பங்கு
அருள்பணியாளருக்காகவவும் இன்னும்
உைகின் அவனத்து அருள்பணியாளர்
களுக்காகவும் ,சிறப்பான முவறயில்
இவறவவண்டல் ணெய்யும்படி ,உங்கள்
ஒவ்ணவாருவவரயும் நான் அவைக்
கிவறன்” என்று திருத்தந்வத பிரான்
சிஸ் அவர்கள் உைக இவறமக்களுக்கு
வவண்டுவகாள் விடுத்துள்ளார்.
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மலேசியாவில் ல ாஹிங்கிய அகதிகள்
பா பட்சங்களை எதிர்ககாள்கின்றனர்
க ோலோலம்
ம்பூ
பூர்
ர்:: உல ளோவிய நிலலயில்
க ோஹிங்கியோ மக் கள அதி ளவிலோன
போ பட்சத்துக்குள்ளோன மக் ள் என ஐக்கிய
நோட்டு சலப அதன் அறிக்ல யயோன்றில்
யெளியிட்டுள்ளது. இெர் ளில் ஏறக்குலறய
200,000 கபர் மகலசியோவில் அ தி ளோ
உள்ளனர்.
த்கதோலிக்
நடெடிக்ல
ெலலத்தலம் (Catholic Action Network)
எனும்
அலமப்பு
கமற்ய ோண்ட
‘யசோல்ெலத நிலறகெற்றுகெோம்’
எனும்
லந்துல யோடல் நி ழ்வில், மகலசியோவில்
அ தி ளோ
இருக்கும்
க ோஹிங்கிய
மக் ளின் அெலநிலல குறித்து ருத்துல க்
ப்பட்டது.
இந்த லந்துல யோடலில் பங்க ற்ற கபச்சோ
ளர் ளில்
க ோஹிங்கிய
யபண் ள்
முன்கனற்ற
ெலலத்தலத்லதச்
கசர்ந்த
(RWDN) Cik லசயிடோ;;
Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia
(MAPIM) மன்றத்தின்
ஆசிரியர் அஸ்மி
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க ோஹிங்கியர் எதிர்ய ோள்ளும் சில முக்கிய
பி ச்சலன ளில் முலறயோன ஆெைங் ள்
இல்லோததும் அெர் ளின் ெோழ்ெோதோ த்தின்
நலன், அெர் ளது குழந்லத ளுக்கு முலற
யோன
ல்வி, உடல்நலப் பி ச்சலன ள்,
இனகெறுபோடு மற்றும்
பல யுைர்வு
கபோன்றெற்கறோடு ஆக ோக்கியமற்ற தங்கு
மிடமும் அடங்கும் என்றோர்.

HERALD AUGUST 8, 2021

இஸ் லயல் : அ சர் ஆட்சியின் ல ாற்றம், பிைவு,

வீழ்ச்சி- கசாற்கபாழிவு நளைகபற்றது

ோஜோங்: டந்த 2, ஆ ஸ்டு 2021 அன்று,
இ வு 8 மணிக்கு, இங்குள்ள திருக்குடும்
பப் பங்கு விவிலியப் பணிக்குழுவின்
ஏற்போட்டில்,
இயங் லல
ெழியோ
‘இஸ் கயலின் ஆ ச ோட்சி கதோற்றமும்,
பிளவும், வீழச்சியும்’ எனும் தலலப்பில்

ஆதிக் த்லதயும் யதளிவுப்படுத்தனோர்.

விவிலியப் பயிற்சி ஒன்று நலடயபற்றது.
பங்கின் துலை அருள்பணியோளர் தந்லத
வின்சன் கதோமஸ் அெர் ளின் ஆசிகயோடு
துெங்கிய இப்பயிற்சிலய திரு. ஆர்.க .சோமி
அலனத்துநிலல மக் ளும் புரிந்து ய ோள்
ளும் ெல யில் ெழிநடத்திச் யசன்றோர்.

பட்டது. யசயலி ெோயிலோ 72 கபரும்
அகத கெலளயில் யூடியுப் ெழியோ
ஏறக்குலறய 30 கபரும் லந்து பயன்
யபற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக் து.

யசயலி (zoom) ெோயிலோ நலடயபற்ற
இச்யசோற்யபோழிவு
அகத
சமயத்தில்
பங்கின் யூடியுப் (youtube) அலலெரிலச
ெோயிலோ வும் கந டி ஒளிப ப்புச் யசய்யப்

குமோரி
மஹி
அெர்தம்
உல யில்,
இனயெறிகயோடு க ோஹிங்கியப் யபண் ள்
சந்திக்கும் போலியல் யதோல்லல ள் குறித்து
விெரித்தோர். இதுகபோன்ற சமூ அநீதி ள்
அ தி ளோ இருக்கும் க ோஹிங்கிய சமூ த்
தினரிலடகய விரும்பத்த ோத அச்சத்லத
ஏற்படத்தியுள்ளதோ வும்
ெோழ்ெோதோ த்
துக் ோன ெருமோனத்லதப் போதித்துள்ளதோ
ோவும் ருத்துல த்தோர். யபோதுெோ , இங்கு
க ோஹிங்கியோக் ள்
மற்றும்
அ தி லள
இலக் ோ க் ய ோண்ட விக ோதம் மற்றும்
யெறுப்பு கபச்சு லளத் தடுக்
எந்த

அப்துல் ஹமிட்;; Beyond Borders Malaysia
எனும் அலமப்லபச் கசர்ந்த குமோரி மஹி
இ ோமக்கிருஷ்னண் மற்றும் க ோலோலம்பூர்
மோமலறமோெட்டத்தின்
அருள்தந்லத
யபர்னர்ட்
லஹயோசிந்த்
ஆகிகயோர்
அடங்குெர்.

உள்ளூர்
அதி ோரி ளும்
முயற்சிலய
கமற்ய ோள்ளோததோல் பல க ோஹிங்கியர் ள்
மளில
யபோருள் ள்
ெோங் க்கூட
அச்சப்படுகின்றனர் என அெர் கமலும்
யதரிவித்தோர்.

மகலசயோவில்
டந்த 20 ஆண்டு ளோ
ெசித்துெரும்
க ோஹிங்கிய ோன
Cik
லசயிடோ,
குறிப்போ
இந்த
நடமோட்டக் ட்டுப்போடு ஆலை ோலத்தில்
க ோஹிங்கியர் கெலல யிழந்த சூழலில்
உைவுக்கும் இத
கதலெ
ளுக்கும்
சந்திக்கும்
செோல் ள்
குறித்துப்
பகிர்ந்துய ோண்டோர். க ோஹிங்கியோ யபண்
ள் முன்கனற்ற ெலலத்தல அலமப்புதோன்
இெர் ளுக் ோன மு க் ெசங் ள் லதத்துக்
ய ோடுப்பது உள்ளிட்ட
அடிப்பலடத்
கதலெ ளுக்கு ஏற்போடு யசய்துெருகிறது
என்றோர்.
அடுத்து, ஆசிரியர் அஸ்மி அப்துல் ஹமிட்
அெ து உல யில், மகலசியோவிலுள்ள பல

குமோரி மஹி யதோடர்ந்து அெ து உல யில்
அ சோங் அதி ோரி ளுடனும் நோடோளுமன்ற
உறுப்பினர் ளுடனும் கபச்சுெோர்த்லத ள்
நடத்தப்பட்ட பின்பும் பலன் ஏதும் ஏற்பட
வில்லல என்று ெருத்தப்பட்டோர். இதற்கு
மகலசியர் ள்
இந்த
அ தி களோடு
இலைந்து பணி ள் யசய்ய விரும்புெ
தில்லல என்ற ோ ைத்லத முன்லெத்தோர்.
நிலறெோ உல யோற்றிய லசயிடோ மற்றும்
அருள்தந்லத
யபர்னர்ட்
ஆகிகயோர்,
க ோஹிங்கியர் ள் பற்றிய மகலசியர் ளின்
எதிர்மலற எண்ைங் ள் க ோஹிங்கியர்
சமூ த்தின் கபோ ோட்டங் ள் பற்றிய முழு
விப ங் லள
அறிந்துய ோள்ளோதிருப்பதும்
கதலெயில்லோத அச்சமும்
ோ ைமோகும்

ஒன்றல மணி கந ம் நி ழ்ந்த இந்த
யசோற்யபோழிவில்
ஆபி ோமிலிருந்துத்
யதோடங்கி, இஸ் கயல் சமூ
எகிப்திய
அடிலமத்தனத்திலிருந்து விடுதலல யபற்று
ெோக் ளிக் ப்பட்ட நோட்டிற்கு குடிகயறியப்
பின் நி ழ்ந்த ெ லோற்று சம்பெங் லளயும்,
அதன்பின் யதோடங்கிய அ சோட்சிலயயும்
க ோர்லெயோ விெரித்தோர். இஸ் கயலின்
12 குலங் ளின் கதோற்றம் அதன் உள்ள
டக் ம் பற்றியும், பின்னர் சவுல், தோவீது
மற்றும் சோலகமோனுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட
ஆட்சி பிளலெயும்
அதன் விலளெோல்
எற்பட்ட யூதர் ள் மீதோன அந்நியர்

‘அன்னையின் விண்ணேற்பு நமக்கு
புதிய நம்பிக்னையும் வாழ்வின்
அச்சாரமுமாகும்’
புனித தமஸ்குஸ் ஜோன்
அடுத்த ஞோயிறு அன்லன மரியின்
விண்கைற்பு யபருவிழோ.

நிலறெோ , இப்பங்கின் துலை பங்குத்
தந்லத வின்சன் கதோமஸ் அெர் ள்
யசோற்யபோழிெோளருக்கும்,
விவிலியப்
பணிக்குழு தலலெர் யசல்வி மதலின்
மற்றும்
அெர்தம்
குழுவினருக்கும்,
சிறப்போ ஒலி-ஒளி பதிவு லளயும், கந டி
ஒளி ப ப்லபயும் கமற்ய ோண்ட பங்கின்
பல்லூட ப் யபோறுப்போளர் ளுக்கும் நன்றி
லயத் யதரிவித்தகதோடு, அலனெருக்கும்
இலறயோசி ெழங்கி இந்நி ழ்ச்சிலய நிலறவு
யசய்தோர்.
இப்பயிற்சி
யதோடர்ந்து
ஒவ்யெோரு மோதமும் முதல் யசவ்ெோய்
அன்று நலடயபறும் .
-அந்கதோணி இன்னோசி.
ஆகஸ்டு மா

திருத் ந்ள

கருத்து

மளறப ப்பு; திருஅளவக்காக

திருஅனவ நற்சசய்தியின் ஒளியில் தன்னை
மறுசீரனமக்ைத் தூய ஆவியாரிடமிருந்து
அருனையும் திடத்னதயும் செற்றிட
இனைணவண்டல் சசய்ணவாம்.

வாழ்வாகும் நற்கருளையில் வாழ்லவாம்
இன்லறய
ெோச ங் ளும்
நற்யசய்தியும்
நமக்கு ெலிலமதரும் உைெோ இருக்கின்
றன.
இலறெோக்கினர் எலியோ, அ சி
இசயபல் எங்க
தன்லன ய ோன்றுவிடு
ெோகளோ என்று அச்சமுற்று நோட்லட
விட்டுப் போலலநிலத்திற்கு
ஓடிப்கபோய்
அங்க தோன்
இறக்
கெண்டுயமன்று
டவுலள மன்றோடினோர். பின்னர், சூல
யசடியின்
அடியில்
படுத்துறங்கினோர்.
ஆன்மீ த் தெம் ய ோண்ட இலறெோக்
கினர் ள் இவ்ெோறு கசோர்ெலடயும்கபோது,
நோம் எம்மோத்தி ம்.
ஆயினும் ெோனத்தூதர் அெல த் தட்டி
எழுப்பி, “எழுந்து சோப்பிடு, ஏயனனில்
நீண்ட தூ ம் பயைம் யசய்ய கெண்டும்”
என்று இ ண்டு முலற கூறுகிறோர். இந்த
அற்புத உைலெ எலியோ உண்டவுடன்
ெலிலம அலடந்தோர். எனகெ, கமோகச
கபோலவும் (இச 9:9), இகயசுலெப் கபோல
வும் (மத்4:12) 40 நோள் ள் நீண்ட
நலடநடந்து ஒக பு மலலலய அலடந்தோர்.

நமக்கு உடலிலும் மனதிலும் ெலிலம
தோனோ ெருதில்லல. அது இலறெனோல்
த ப்படு கிறது என்பலத எலியோவின்
ெோழ்விலிருந்து
நோம்
ற்றுக்ய ோள்ள
கெண்டும்.
நம்முலடய ெோழ்விலும் பல்கெறு கபோ ோட்
டங் ளில்
மனச்கசோர்வும்,
ெலலயும்,
உடல் நலிவும் அலடயும் கபோது நோம்
யதோடர்ந்து பயைம் யசய்ய மீட்ப ோகிய
இகயசு
கிறிஸ்து
தமது
உடலலயும்
இ த்தத்லதயும்
இலற
உைெோ வும்
ெோழ்வின் ஊற்றோ வும் நற் ருலையில்
யதோடர்ந்து
அளித்து,
ஊக் மூட்டி
ெருகிறோர். “விண்ணிலிருந்து இறங்கி ெந்த
ெோழ்வு தரும் உைவு நோகன. இந்த
உைலெ எெ ோெது உண்டோல், அெர்
என்றுகம ெோழ்ெோர்” என்று கூறி தம்லமகய
நற் ருலையோ அளிக்கிறோர்.
இத்தல ய
கமன்லமயோன
உைலெ
உண்டிட நோம் தகுதியுள்ளெர் ளோகிகறோம்

என்பலத
புனித
பவுல்
இ ண்டோம்
ெோச த்தில் கூறுகிறோர். மனக் சப்பு, சீற்றம்,
சினம், கூச்சல், பழிச்யசோல் கபோன்ற தீலம
அலனத்லதயும் விட்யடோழித்து கிறிஸ்துவுக்
குள் ஒருெருக்ய ோருெர் நன்லமயசய்து,
மன்னித்து
அன்புகூர்ந்து
ெோழ்ந்தோல்,
இகயசு ெழங்கும் உடலல உண்ை நோம்
தகுதி யபறுகிகறோம். உடல் பசிலய விட
ஆன்மீ ப் பசிலயத் தணிப்பதில் நோம்
பயைம் யசய்ய இகயசு ோட்டும் அன்பு
போலத இன்றியலமயோதது.

இலறெனின் திருஉடனிருப்பு. அகதோடு ஒரு
திருவுைவு என்ற முக்கிய பரிமோைங் லள
உள்ளடக்கியது.

இகயசு அளிக்கும் உைவு, அெர் ோட்டும்
ெழி, அெர் தரும் ெோர்த்லத மனிதத்லதயும்
டந்து
நிற்கும்
மதிப்பீடு ளோகும்.
ஆண்டெருலடய அருள் ெோக்ல க் க ட்டு
அலதச் சுலெத்த பின்னக
ஆண்ட
ெருலடய திருவுடலோகிய நற் ருலைலய
உட்ய ோள்ெது முலற யோகும். எனகெதோன்
ஒவ்யெோரு திருப் பலியிலும் அருள்ெோக்கு
ெழிபோடு முதல் பகுதியோ வும் - நற் ருலை
ெழிபோடு
இ ண்டோம்
பகுதியோ வும்
அலமந்துள்ளன. இந்த நற் ருலையோனது
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எனகெ, ெோழ்ெளிக்கும் உைெோகிய நற் ரு
லைலய நம்பிக்ல கயோடு உட்ய ோள்
கெோம்,
இகயசுவின்
மீது
ய ோண்ட
நம்பிக்ல லய ெோழ்ெோக்குகெோம், அதன்
ெழியோ
நிலலெோழ்லெக் ய ோலடயோ ப்
யபறுகெோம்.
-செரிநோதன், சுங்ல பட்டோணி
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