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கலிலேயாவில் உள்ள கானாவில் திருமணம் ஒன்று நடைபெற்றது. இலயசுவின்
தாயும் அங்கு இருந்தார். இலயசுவும் அவருடைய சீைரும் அத்திருமணத்திற்கு
அடைப்புப்
பெற்றிருந்தனர்.
திருமண
விைாவில் திராட்டை இரைம்
தீர்ந்துலொகலவ இலயசுவின் தாய் அவடர லநாக்கி, “திராட்டை இரைம்
தீர்ந்துவிட்ைது” என்றார். இலயசு அவரிைம், “அம்மா, அடதப் ெற்றி நாம் என்ன
பைய்ய முடியும்? எனது லநரம் இன்னும் வரவில்டேலய” என்றார். இலயசுவின்
தாய் ெணியாளரிைம், “அவர் உங்களுக்குச் பைால்வபதல்ோம் பைய்யுங்கள்”
என்றார். (லயாவான் 2:1-3)

‘திருஅவை எண்ணத்த ோடு திருநூவை
ைோசிப்பது’

கைந்த 30 பைப்ைம்ெர் 2019-ஆம் நாள்,
திருத்தந்டத
ஆண்டின்
பொதுக்
காேத்தின்
3 -ஆம்
ஞாயிடற
இடறவார்த்டத
ஞாயிறு
என்று
பகாண்ைாைப்
ெணித்தார்.
இதனி
மித்தம் அடுத்த வாரம் ஆண்டின்
பொதுக்காேத்தின்
3-ஆம் ஞாயிறு
என்ெதால், அன்று ‘இடற வார்த்டத
ஞாயிறு’
சிறப்ொக
உேபகங்கும்

பகாண்ைாைப்ெைவுள்ளது.
அந்நாளுக்கான சிறப்பு பைய்தியாக
கீழ்க்கண்ை பைய்தி மலேசியா, புருடண
மற்றும் சிங்கப்பூர் வட்ைார திருவிவி
லிய ஆடணயம் கீழ்க்கண்ை பைய்திடய
நமது சிந்தடனக்கு வைங்கியுள்ளது.
ெல்கடேக்கைகத்தில் ெடிக்கும் ைாரா,
கைவுடளத்
தனிப்ெட்ை
முடறயில்

ைந்தித்த முதல் அனுெவத்திற்குப் பின்,
திருவிவிலியத்டதச்
சிரத்லதாடு
வாசிக்கத்
பதாைங்கினாள்.
விவிலியத்தின் ெக்கங்கடளப் புரட்டும்
லொது
திருஅடவயில்
உள்ள
கைவுலளாடு பதாைர்பு பகாள்கிலறாம்
என்ெடத
அவளால்
உணர
முடிந்தது.
விவிலியத்டதப்
புரிந்து
பகாள்வதில் சிரமங்கள் இருந்தாலும்

கண்டணக்கட்டி காட்டில் விைப்ெட்ை
தாக அவள் உணரவில்டே. ஏபனனில்
விவிலியத்டத
அவள்
தனியாக
வாசிக்கவில்டே. வாராந்திர மடறயுடர
கள்,
மடறக்கல்வி
வகுப்புகள்,
கிறிஸ்துவப்
ொைல்கள்,
விவிலிய
வகுப்புகள், விசுவாைப் ெயிற்சிகள்,
ைக-கத்லதாலிக்க மற்றும் கிறிஸ்துவ

நண்ெர்கள் ஆகிலயாரின் துடணயுைன்
விவிலியத்டத வாசிப்ெதால் அவளால்
இடறவார்த்டதடயப் புரிந்து பகாள்ள
முடிந்தது. ஆயினும் சிேப் ெகுதிகடளப்
புரிந்து பகாள்ள அவளுக்குச் சிரமமாக
இருந்தது என்ெது உண்டமலய.
ைமூக ஊைகங்களின் அறிமுகத்தால்,
ெரந்த ெல்லவறு தகவல் களஞ்சியங்
கடளக் கண்டு பகாண்ைாலும், இளம்
வயது முதல் அவள் பகாண்டுள்ள
நம்பிக்டகக்கு முரணாக ெே விெரங்கள்
அவற்றில் இருந்தன. கத்லதாலிக்கர்
அல்ோத
அல்ேது
கத்லதாலிக்க
எதிர்ப்புக்
களஞ்சியங்களிலிருந்து
மாறுொைான
கருத்துகடள
அவள்
கண்ைாள். இதனால், தனது கத்லதா
லிக்க நம்பிக்டக
ெற்றி இன்னும்
அதிகமாக அறிந்து பகாள்ள அவடள
அடவ தூண்டின. அவளது நம்பிக்டக
ெற்றி
நியாயமான
விளக்கங்கடள
அவள் கண்ைாள் (1லெதுரு 3:15).
அண்டமய காேத்தில், திருஅடவக்குள்
அதுவும்
திருஅடவ
தடேவர்களிை
மிருந்து
எதிர்மாறான
வாதங்கள்
எழுவடத அவள் லகள்விப்ெட்ைாள்.
“இலயசு உண்டமயிலேலய இதடனக்
கூறினாரா?” லொன்ற லகள்விகடள
அவர்கள் லகட்ைார்கள்.
கைவுளின் அதிகாரத்துைன் எழுதப்
ெட்ை இடற வார்த்டதலய விவிலியம்
என்ெடத ெேர் நம்ொமல் இருக்கின்
றனர்.
திருவருளால்,
திருஅடவ
எண்ணத்லதாடு விவிலியத்டத வாசிக்க
ைாராவின் சிே நண்ெர்கள் உதவினர்.

இதில்
மூன்று
கருத்துகள்
அைங்
கியுள்ளன:
1) ஐயப்ொடின்றி ெக்திலயாடும்
நம்பிக்டகலயாடும் விவிலியத்டத
வாசிப்ெது;
2) திருவழிொடு, திருஅடவ திருமரபு,
திருஅடவ அறிஞர்கள், புனிதர்கள்,
இறுதியாக பவளியீடுகண்ை
கத்லதாலிக்கத் திருஅடவ
மடறக்கல்வி நூல் (CCC)
ஆகியவற்றில் பவளிப்ெடும்
காேத்தால் அழியாத திருஅடவயின்
ொரம்ெரியத்தின்ெடி விவிலியத்டத
வாசித்துப் புரிந்து பகாள்ள
லவண்டும்.
3) அருள்ெணியாளர்களிைமிருத்து
உண்டமயிலேலய ெடித்துக்
பகாள்ள லவண்டுபமன்ற
மனலதாடு இலயசு கிறிஸ்துவின்
சீைர்களாக விவிலியத்திலிருந்து
கற்றுக் பகாள்ள லவண்டும்.
நிடறவில், உயிருள்ள இடறவார்த்
டதயான இலயசு கிறிஸ்துடவச் ைந்தித்து
-அறிந்து
பகாள்வதற்கு
விவிலியம்
நமக்கு
உதவ
லவண்டும்.
அது,
தாகத்தால் தவிக்கும் மனிதர், நீர்
அருவிடயக் காண்ெது லொன்றபதாரு
ைந்திப்ொக அடமயும். தாகம் எடுக்கும்
லொபதல்ோம் விரும்பும் அளவுக்குப்
ெருகிக் பகாள்ளோம். அள்ள அள்ளக்
குடறயாத நீர் கிடைப்ெது குறித்து நன்றி
ொராட்ை
லவண்டும்.
அருவி
வற்றிப்லொனால், தாகத்டதத் தீர்க்க
நீர் இல்ோமல் லொகும்.

திருமுழுக்கின்பெோது பெறப்ெட்ட கிறிஸ்தவ அடடயோளத்டதப்
பெணுங்கள்-திருத்தந்டத பவண்டுபகோள்
வத்திக்கான்: சிஸ்டைன் சிற்றாேயத்தில் 16
குைந்டதகளுக்கு திருமுழுக்குக் பகாடுப்ெ
தற்கு முன், குைந்டதகள் பெறவிருக்கும்
கிறிஸ்தவ
அடையாளத்
டதப்
லெணுவதற்கும் ொதுகாப்ெதற்கும் பெற்லறார்
கள் மற்றும் ஞானப் பெற்லறா ருக்கு
அவர்களின் பொறுப்டெ நிடன வூட்டினார்
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ்.
"உங்கள்
குைந்டதகளின்
கிறிஸ்தவ
அடையாளத்டதப்
ொதுகாப்ெதுதான்
உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும்
உங்கள்
ெணி, என்று திருத்தந்டத கூறினார். "இது
தினைரி அர்ப்ெணிப்பு, இன்று அவர்கள்

பெறும் ஒளியுைன் வளர அவர்களுக்கு
உதவுங்கள்" என்று லகட்டுக்பகாண்ைார்.
ஆண்ைவரின்
திருமுழுக்கு
விைாவான
ஜனவரி
9
ஆம்
நாள்
திருமுழுக்கு
பகாண்ைாட்ைத்தின்
லொது
சிஸ்டைன்
சிற்றாேயத்தில் வத்திக்கான் ஊழியர் களின்
குைந்டதகள்—ஏழு
சிறுவர்கள்
மற்றும்
ஒன்ெது
சிறுமிகளுக்குத்
திருத்தந்டத
திருமுழுக்கு அளித்தார்.
“இந்தக் குைந்டதகளும் இன்று கைவுளின்
ஆசிடயயும் இலயசுவின் மீட்டெயும் பெற்று,
வாழ்க்டகயில் திைம் பெறுவதற்காக பவறும்
ஆன்மாக்களுைன் இங்கு வந்துள்ளனர்.” என்று அவர் கூறினார். "உங்கள் பிள்டளகள்

இன்று அவர்களின் கிறிஸ்தவ அடையாளத்
டதப் பெறுவார்கள். லமலும் நீங்கள்,
பெற்லறார் மற்றும் ஞானப் பெற்லறார், இந்த
அடையாளத்டதப் ொதுகாக்க லவண்டும்."
என்று அறிவுறுத்தினார்.
லமலும் அக்குைந்டதகள் இலயசு கிறிஸ்து
வின் மடற உைலிேன் உறுப்ெனர் என்ெதால்
கிறிஸ்தவ
அடையாளத்டத
என்றும்
இைந்துவிைாமல்
லெணிக்காப்
ெடத
பெற்லறார் தடேயாயக் கைடம யாகக் கருத
லவண்டும் என்றார்.
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கம்பாரில் உள்ள
விளிம்புநிறை குடும்பங்களுக்கு
உதவிபணி ததாடர்கிைது
கம்பார், ளபைாக்: இங்குள்
திருஇரு ய
ஆண்டவர் பங்கு ஏழைகழ ப் ளபணி
காத் லும்
அக்கழ
தகாள்ளு லும்
என்பது
நீண்ட வைலாற்ழ க் தகாண்
டுள் து.
ெமீபத்தில்,
இப்பங்கு
ளகாலாலம்பூர்
மாமழ மாவட்டத்ழ ச் ளெர்ந் 15 ளபர்
தகாண்ட கத்ள ாலிக்கக் குழுவுடைாை
கூட்டு முயற்சியில் கம்பார் நகருக்கு
அருகாழமயில் வாழும்
20 ஏழைக்
குடும்பங்களுக்குப் பயைளிக்கும் வழகயில்
ஒரு நிதி மற்றும் தபாருளு வி நிகழ்வுக்கு
ஏற்பாடு தெய் து.

குறிப்பாக த ாற்றுளநாய்களின் ளபாது
ெமூகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்கழ , குறிப்
பாக சுற்று வட்டாைத்தில்
வசிப்பவர்
கழ ச் ெந்தித்து உ வ ளவண்டும் என்று
ளகட்டுக்தகாண்டார்.
ளமலும்
அவர்
மற்த ாரு குழுவிைரிடமிருந்து
30 அல்கி ாப் (பஹாொ மளலசியா திருவிவிலியம்)
தபற் ள ாடு, அழ அவர் ஆசீர்வதித்து,
திருவிவிலியம் தகாண்டிைா
ைது
பஹாொ
மளலசியா
ளபசும்
பங்கு
மக்களுக்கு
வைங்கிைார். கத்ள ாலிக்

அருட்பணி ழெமன் அவர்கள் ளகாலாலம்
பூரில் இருந்து வந் குழுமத்ழ அவர்க து
பணிழயத்
த ாடை
ஊக்குவித் ார்,
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இரண்டாம் வத்திக்கான்
திருச்சங்க திருமுழுக்கு
இலையியல்
கடந் வாைம், ஆண்டின் தபாதுக்காலத்தின்
மு ல்
ஞாயி ன்று,
ஆண்டவரின்
திருமுழுக்கு தபருவிைாழவக் தகாண்டாடி
ளைாம். அ ன் த ாடர்பாக, திருஅழவயில்
தகாண்டாடப்படும் திருமுழுக்குப் பற்றிய
இைண்டாம் வத்திக்கான் திருச்ெங்கத்தின்
படிப்பிழையில்,
திருஅழவ
ெட்டத்தின்
ஒளியில் சிறு விபைங்கழ
அறிளவாம்.
ஏதைனில்,
திருமுழுக்குப்
பற்றிய
ளபா ழைகள்
அ ன்
அரு ழடயா
இழ யியல் பின்ைணியில் புரிந்துதகாள்வது
இன்றியழமயா து. (திெ- திருஅழவ ெட்டம்)
 திருமுழுக்குப் தபற் புதிய கிறிஸ் வழை
திருஅழவயில் அறிமுகப்படுத்துகி து.
(திெ 16)

ஜைவரி 8 ஆம் ள தி, பங்குத் ந்ழ
ழெமன்
ஆைந்த்
மற்றும்
மிழ்
திருத்தூதுப்பணிக்குவின்
ஒருங்கிழணப்
பா ர் ளடனியல் ஆகிளயார்
த் ம்
குடும்பங்கழ ப் பிைதிநிதித்துவப்படுத்திய
ஏழு ளபர் இந்திகழ்சியில் பங்குதகாள்
அழைத்திருந் ைர். அன்று, 20 ஏழைக்
குடும்பங்களுக்கு தமாத் ம் 700 கிளலா
எழடயுள்
17 வழகயாை உணவுப்
தபாருட்கள்
வைங்கப்பட்டை.
வை
முடியா வர்களுக்குப் பின்ைர் னிப்பட்ட
முழ யில்
அவர்களின்
வீடுகளுக்குச்
தென்று
உ விப்தபாருள்கள் வைங்க
வுள் ாக அறிவிப்புச் தெய்யப்பட்டது.
ளமற்கூ ப்பட்ட
20
குடும்பங்களில்
கத்ள ாலிக்கர்கள் மற்றும் பி ம த்திைரும்
அடங்குவர் என்பது குறிப்பிடத் க்கது.
உண்ழமயில் இந் பங்கு ஏ க்குழ ய 48
ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு மா ந்ள ாறும்
உ விகழ
வைங்கி வருகி து என்று
இந்நிகழ்வின் ஏற்பாட்டுக்குழு
ழலவர்
கூறிைார்.
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 திருமுழுக்கின் வழியாக புதிய
உறுப்பிைர் இளயசு கிறிஸ்துவின்
மழ யுடலில் உறுப்பிைைாகி ார் (திெ 6)
 திருமுழுக்குப்தபறுபவர் இளயசு
கிறிஸ்துவின் இ ப்பு-உயிர்பு என்னும்
பாஸ்கா மழ தபாருளில் பங்ளகற்கி ார்
(திெ 7)

ததசிய வவள்ள
நிவாரண நிதிக்கு
மதைசியர்கள்
தாராளமாக
பங்களிக்கின்ைனர்
அருள்பணி ழெமன் அவர் உ வியா ர்
ளடனியலுடன்.

கர்கள்
கடவுளுழடய
வார்த்ழ ழயப்
படிக்கும் நல்ல பைக்கத்ழ
வ ர்த்துக்
தகாள் வும், இழ வனிடம் தநருங்கி
வைவும்
இது
ளபரு வியாகயிருக்கும்

இறைத்தூதன் , தத தெரால்டு
வாசகர்கள் அறனவருக்கும்
மகிழ்ச்சி தபாங்கும்
‘தபாங்கவைா தபாங்கல்’
வாழ்த்துக்கறளத்
ததரிவித்துக்
தகாள்கிவைாம்!.

ளகாலாலம்பூர்: டிெம்பரில் மூன்று நாட்
க ாக த ாடர்ந்து தபய் கைமழையால்,
தீபகற்ப மளலசியாவில் டிெம்பர் 18ஆம் ள தி
த ாடர் தவள் ம் மற்றும் திடீர் தவள் ம்
ஏற்பட்டது.
நாடு முழுவதும் 8 மாநிலங்கழ
மழை
பாதித் து,
71,000
க்கும்
ளமற்பட்ட
னிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்கள் இடம்
தபயர்ந் ைர், 54 இ ப்புகள் மற்றும் 2 ளபர்
காணவில்ழல.
பலர்
அழைத்ழ யும்
இைந் ைர். மற் வர்கள் அதிர்ச்சியில் இருந்து
மீண்டு வருகி ார்கள். சிலாங்கூர் மாநிலம்,
குறிப்பாக ஷா ஆலம் நகர் தவள் த் ால்
மிக ளமாெமாக பாதிக்கப்பட்டது. வீடுகள்
மற்றும் வாகைங்கள் ண்ணீரில் மூழ்கிை,
உள்கட்டழமப்பு மற்றும் தொத்துக்களுக்கு
ஏற்பட்ட இைப்பு குறிப்பிடத் ள ழவயில்ழல.

 திருமுழுக்கின் வழியாக திருமுழுக்குப்
தபற் நாம் அழைவரும் இழ வனின்
அன்பு பிள்ழ க ாக மாறுகிள ாம்
(திெ 6)
 திருமுழுக்குப் தபற் அழைவரும்
ள ர்ந்த டுக்கப்பட்ட அைெக் குருத்துவத்
திருகூட்டக் குடும்பமாக மாறுகிள ாம்
(தபாநி 3)
 திருமுழுக்கு அழியா முத்திழை என்னும்
ளபற்ழ ப் பதித்து இழ மக்கழ
இழ வனுக்கு உகந் வழிபாடு
தெலுத்தும் குதியுழடயவர்க ாக
ஆக்குகி து. (திெ 11)
 திருமுழுக்குப் தபறும் அழைவரும்
இழ வார்த்ழ ழய அறிவிக்கும்
கடழமழயப் தபறுகின் ைர் (திெ 11)
 திருமுழுக்கு ஒற்றுழமயின் அழடயா ம்.
 திருமுழுக்குப் தபறுபவர் இழ வனின்
குைந்ழ யாக மறுபி ப்புப் தபறுகி ார்.
(திெ 110)

இது த ாடர்பாக, டிெம்பர் 20 அன்று,
மளலசியாவின்
கத்ள ாலிக்க
ஆயர்கள்
மாநாடு (CBCM) மற்றும் Caritas Malaysia
இழணந்து தவள்
நிவாைண முயற்சி
களுக்காக
ள சிய
நிவாைண
நிதிழய
அறிமுகப்படுத்தியது.
த ாடங்கப்பட்ட
எட்டு
நாட்களுக்குப்
பி கு, நிதி RM209,000 ஆக இருந் து
மற்றும் 6 ஜைவரி 2022 நிலவைப்படி, நிதி
RM520,000 ஆக அதிகரித்துள் து.
ள சிய தவள்
நிவாைண நிதியாைது,
உள்ளூர் பங்கு பணிக்குழுக்கள் மூலம்
நாடு முழுவதும் தவள் த் ால் பாதிக்கப்
பட்ட அழைவருக்கும் கிழடக்கச் தெய் து.
ஜைவரி 22 வழை தெயல்படும் இந் நிதிக்கு
பங்களித்
அழைத்து
மளலசியர்களின்
தபருந் ன்ழமக்கு
ஆயர்கள்
மற்றும்
காரித் ாஸ்
அலுவலகங்கள்
நன்றி
த ரிவிக்கின் ை. பங்களிக்க விரும்புளவார்
த ாடர்ந்து அவ்வாறு தெய்யலாம் (ளமலும்
கவலுக்கு
கீழ்க்கண்ட
முகநூலுடன்
த ாடர்பு தகாள் வும்.
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திருமுழுக்கால் துணிவுள்ள இறைவாக்கினர்களாவவாம் !
நாம் ஒரு புதிய ஆண்டின் த ாடக்கத்தில்
நுழைந்துள்ள ாம். இந்
ஆண்டு நம்
உள் த்தில் புதிய சிந் ழைகள ாடும் புதிய
திருப்பங்கள ாடும் வாை அழைக்கப்படுகின்
ள ாம். நம் திருத் ந்ழ யின் தெய்தியாை
“இவ்வுலகின் இருளுக்கு ஒளிளயற் வந்
ஒளியாம் இழ வன், நம் இ யத்திற்குள்
குடிளய அவழை அனுமதிப் ளபாம்” என்
இழ ளவண்டல் அழைத்
ளலாடு நாம்
இவ்வாண்டில் பயணிப்ளபாம்.
இன்ழ ய
மு ல் வாெகத்தில் நாம்,
எொயாழவக் குறித்து “ஆண்டவர்
ம்
நாவிைால் சூட்டும் புதியத ாரு தபயைால் நீ
அழைக்கப்படுவாய், ஆண்டவரின் ழகயில் நீ
அைகிய
மணிமுடியாகத்
திகழ்வாய்
கடவுளின் கைத்தில் அைெ மகுடமாய்
வி ங்குவாய். என்று ஆண்டவரின் மகிழ்ச்சி
அவழை மகிழ்விப்பழ நாம் காண்கிள ாம்.
இைண்டாம் வாெகம், திருமுழுக்கில் நாம்
கடவுளிடமிருந்து தபறும் மிகப் தபரிய பரிசு
தூய ஆவியாரின் தகாழடகள் என்கி து.
இக்தகாழடகள் நமது நலனுக் காகவும் பி ர்

நலனுக்காகவும் வைங்கப்படு கின் து. இந்
மைநிழலளயாடு நாம் இக்தகாழடகழ ப்
பயன்படுத்துகின்
ளபாது கடவுளுக்ளக
அைகுச் ளெர்க்கும் மணிமகுடமாக நாம்
மாறுகின்ள ாம். நம் அைகிழைக் கண்டு
மகிைக் கடவுள் நம்ழம அவைது கைங்களில்
ழவத்து இைசிப்பார். மனுவுருதவடுத்
ம்
மகன் இளயசுவுக்குக் தகாடுத் வைங்கழ க்
தகாண்டு அவர் பி ரின் வாழ்க்ழகச்
சூைல்களில் குறுக்கிட்ட
அவல நிழல
கழ க் கழ ய முன்வருகின் ார்.
இளயசு
ன் வாழ்வில் தெய்
மு ல்
புதுழமழயத் ான் இன்ழ ய நற்தெய்தி
வாெகம் நமக்குக் காட்டுகின் து. இளயசு
வின் மு ல் புதுழமயில் பங்ளகற் வர்
அன்ழை மரியா. மரியா பரிந்துழைக்கும்
ளபாது மு லில் எைது ளநைம் வைவில்ழல
எை மறுத்துக் கூறிைாலும் இறுதியில்
இளயசுவும் இணங்குகி ார்.
இளயசுழவ
மு ல் புதுழமழயச் தெய்ய ழவக்கி ார்.
இந்
நிகழ்வில் நாம் மூன்று ளபழைக்
காண்கிள ாம். இளயசு, மரியா மற்றும்

பணியா ர்கள். மரியா பணியா ர்களிடம்
“அவர் உங்களுக்குச் தொல்வழ தயல்லாம்
தெய்யுங்கள்” என்று கூ , பணியா ர்களும்
இளயசு
கூறியப்படி
ண்ணீழை
நிைப்புகி ார்கள். அங்கு புதுழம நிகழ்கி து.
நம்முழடய அன் ாட வாழ்வில் நாம்
புதுழமழயக் காண ளவண்டும்.
அந் திருமண வீட்டின் வாெலில் தூய்ழமச்
ெடங்கிற்காக (நுழையும் முன் கால்கள்
சுத் ம் தெய்ய) ழவக்கப்பட்டிருந் அசுத்
நீர் தகாண்ட த ாட்டியில், நீர் நிைப்பப்
பட்டு புதிய இைாட்ழெ இைெத்ழ ஆண்ட
வர் அளிக்கி ார். அவ்வாள , இப்புதிய
ஆண்டில் நம் பழைய சிந் ழைகள்,
எண்ணங்கள், தெயல்கள் யாவும் மாற் ம்
காண
ளவண்டும்.
புதிய
திைாட்ழெ
இைெமாக நாம் மா ளவண்டும். இ ற்கு
அன்ழை மரியாவின் பரிந்துழை இன்றியழம
யா து.
காைாவூரில் இளயசு
தெய்
புதுழம
இழ த்
ான்
சுட்டிக்
காட்டுகின் து, மரியாவின் எண்ணமும்
பி ர் நலத்ழ ளய ொர்ந்திருக்கின் ை. அவர்

மகன் இளயசுவின் சிந் ழையும் பி ர்
நலத்ழ ளய
முன்னிறுத்து
கின் து.
இளயசுழவப் ளபான்று கடவுள் தகாடுத் க்
தகாழடகழ ப் பயன்படுத்து கின் ளபாது
நாமும்
ொ ாைண
நிழலழய
(நீழை)
உன்ை
நிழலயாக (திைாட்ழெ ைெமாக)
மாற்
முடியும். ஆகளவ, இளயசுவின்
வழியில் நடக்கும் நாம், துணிவுள்
இழ வக்கிைர்க ாளவாம். அ ன்வழியாக
இழ யருள் நிழ வாய் தபறுளவாம்.
-ெவரிநா ன்- சுங்ழகபட்டாணி, தகடா
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