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பிற இனத்தார் உன் ஒளி ந ாக்கி வருவர்; மன்னர் உன் உதயக் கதிர்ந ாக்கி
டைநபாடுவர். உன் கண்கடை உயர்த்தி உன்டனச் சுற்றிலும் பார்; அவர்கள்
அடனவரும் ஒருங்நக திரண்டு உன்னிைம் வருகின்றனர்; ததாடையிலிருந்து உன்
புதல்வர் வருவர்; உன் புதல்வியர் நதாளில் தூக்கி வரப்படுவர். அப்தபாழுது, நீ அடதக்
கண்டு அகமகிழ்வாய்; உன் இதயம் வியந்து விம்மும்; கைலின் திரள் தெல்வம்
உன்னிைம் தகாணரப்படும்; பிற இனத்தாரின் தொத்துகள் உன்டன வந்தடையும்.
ஒட்ைகங்களின் தபருந்திரள் உன்டன நிரப்பும்; மிதியான், ஏப்பாகு ஆகியவற்றின் இைம்
ஒட்ைகங்களும் வந்து நெரும்; நெபா ாட்டினர் யாவரும் தபான், றுமணப் தபாருள்
ஏந்திவருவர். அவர்கள் ஆண்ைவரின் புகடை எடுத்துடரப்பர். (எொ 60:3-6)

திருத்தந்ததயின் 55-வது உலக அதைதி நாள் செய்தி
வத்திக்கான்: தடைமுடறகளுக்கு இடைநய
உடரயாைல், கல்வி மற்றும் நவடை
வாய்ப்பு
ஆகியவற்டற
ஊக்குவிக்கும்
பாடதயில், துணிச்ெநைாடும், படைப்பாற்ற
நைாடும் ஒன்றுநெர்ந்து தெயல்படுவதற்கு,
உைகின் அடனத்து அரசுகளின் தடை
வர்கள், அரசியல் மற்றும் ஏடனய ெமுதாய
அடமப்புகளுக்குப்
தபாறுப்பானவர்கள்,
அருள்பணியாைர்கள், நமய்ப்புப் பணியா
ைர்கள்
மற்றும் ஏடனய
ன்மனம்
தகாண்ை அடனவருக்கும் அடைப்புவிடுக்
கின்நறன் என்று திருத்தந்டத பிரான்சிஸ்
அவர்கள் 55-வது உைக அடமதி தெய்தியில்
கூறியுள்ைார்.

3.

ததாழில், மனித மாண்பு முழுடமயாய்
மதிக்கப்படுவதற்கு ஒரு கருவி.
இடவ ஒவ்தவான்டறயும் பற்றி தன் உைக
அடமதி ாள் தெய்தியில் விைக்கியுள்ைார்,
திருத்தந்டத பிரான்சிஸ்.

ம் இல்ைத்டதப் பாதுகாக்கவும் இடை
நயார் ஊக்குவிக்கப்பைநவண்டும் என்று
நகட்டுக்தகாண்ைார்.
“அமைதிமைத் தூண்டி இைக்குகின்ை கல்வி”

“அமைதிமைக் கட்டியைழுப்ப யதோழிமை
உருவோக்குதல்”

எல்ைாக் குழுமங்களிலும் நீதி மற்றும்,
நதாைடமடயக்
கட்டிதயழுப்புவதற்கு
நவடைவாய்ப்நப
அடித்தைம்
எனவும்,
ததாழில்நுட்ப முன்நனற்றம், மனிதரின்
நவடைக்கு மாற்றாக இைம்தபறக் கூைாது
எனவும், இப்பூமியில் அர்த்தமுள்ை வாழ்வு
வாை, ததாழில் நதடவயான ஒன்று எனவும்
திருத்தந்டத குறிப்பிட்டுள்ைார்.
55வது உைக அமைதி நோள்

“தடைமுடறகளுக்கு
இடைநய
உடர
யாைல், கல்வி, மற்றும் நவடை: நீடித்த
நிடையான அடமதிடயக் கட்டிதயழுப்பும்
கருவிகள்” என்ற தடைப்பில் கத்நதாலிக்கத்
திருஅடவயின் 55-வது உைக அடமதி ாள்,
2022-ம் ஆண்டின், ெனவரி முதல் ாைன்று
சிறப்பிக்கப்படுகின்றது. இந்த உைக அடமதி
ாடை, திருத்தந்டத புனித 6ம் பவுல்
அவர்கள், 1968ம் ஆண்டில் உருவாக்கி
ததாைர்ந்து ஆண்டுநதாறும் ஜனவரி முதல்
ாைன்று சிறப்பிக்கப்படுமாறு அடைப்பு
விடுத்தார் என்படத நிடனவில் தகாள்
நவாம்.

திருத்தந்டதயின்
இந்த
உைக
ாள்
தெய்திடய,
ஒருங்கிடணந்த
மனித
முன்நனற்ற திருப்பீை அடவயின் தடைவர்
கர்தினால் பீட்ைர் ைர்க்ென் அவர்கள்
தடைடமயிைான குழு ஒன்று, டிெம்பர் 21,
கைந்த தெவ்வாயன்று தெய்தியாைர் கூட்ைத்
தில் தவளியிட்ைது.
அமைதிமை அறிவிப்பபோரின் போதங்கள்

அடமதிடய அறிவிப்நபாரின் பாதங்கள்,
மடைகள்நமல்
எத்துடண
அைகாய்
இருக்கின்றன
என்ற
இடறவாக்கினர்
எொயாவின் வார்த்டதகள், ஆறுதல்பற்றிப்
நபசுகின்றன என்றும், அடமதிடய அறிவிக்
கும்
தூதரின்
வருடக,
இஸ்ரநயல்
மக்களுக்கு, ஒளிமயமான வருங்காைத்தின்
துவக்கமாகவும், துன்பம் நிடறந்த வரைாற்
றிலிருந்து ஒரு மீள்பிறப்பிற்கு வாக்குறுதி
யாகவும் இருந்தது என்றும் திருத்தந்டத
கூறியுள்ைார்.
அடமதிக்கு, திருத்தந்டத புனித 6-ம் பவுல்
அவர்கள் சூட்டியிருக்கும் புதிய தபயரான
ஒருங்கிடணந்த வைர்ச்சிநய, இக்காைத்தில்
அடமதியின் பாடதயாக உள்ைது என்றும்,
அடமதி என்பது எல்ைாக் காைங்களிலும்,
நமலிருந்து கிடைக்கின்ற தகாடை மற்றும்,
பகிர்ந்து வாழ்கின்ற அர்ப்பணத்தின் கனி
என்றும் திருத்தந்டத தன் தெய்தியில்
குறிப்பிட்டுள்ைார்.
உைகில் அடமதிடயக் கட்டிதயழுப்பும்
கடையானது மக்கள் மற்றும் ாடுகளுக்கு
இடைநயயுள்ை உறவுகள், நிறுவனங்கள்,
குடும்பங்கள்
துவங்கி,
தனி பர்களின்
இதயங்கள் வடர,
ம் ஒவ்தவாருவரின்
ந ரடிப் பங்நகற்டப உள்ைைக்கியது என்று
கூறியுள்ை திருத்தந்டத, உைகில் நீடித்த
நிடையான அடமதிடயக் கட்டிதயழுப்புவ
தற்கு மூன்று பாடதகடைப் பரிந்துடரக்க
விரும்புவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ைார். அடவ:
1. பகிர்ந்து
ஆற்றப்படும்
திட்ைங்கள்
உண்டம வடிவம் எடுப்பதற்கு அடிப்
படையாக
அடமவது
தடைமுடற
களுக்கு இடைநய உடரயாைல்.
2. கல்விநய சுதந்திரம், தபாறுப்புணர்வு
மற்றும் வைர்ச்சிக்குரிய கருவி.

டயயும் ததரிவித்துள்ைார்.

திருத் த ொண்டர்
மைக்கல் ொஸ்
குருத்துவ அருள் த ொழிவு
த ற்றொர்!
நகாைாைம்பூர்: நகாைாைம்பூர் மாமடற
மாவட்ைத்திற்கு இன்னு தமாரு குருவானவர்
இவ்வாண்டில் கிடைத்துள்ைார்.

“அமைதிமைக் கட்டியைழுப்ப,
தமைமுமைகளுக்கு இமைபை உமைைோைல்”

ந ர்டமயான ஓர் உடரயாைல், அதில்
பங்குதகாள்ளும்
உறுப்பினர்களுக்கு
இடைநய ம்பிக்டகடய வலியுறுத்துகின்றது
எனவும், உடரயாைலில்
ாம் ஒருவர்
ஒருவரிைமிருந்து கற்றுக்தகாள்ை முடியும்
எனவும், இன்னல்களுக்கு மத்தியில், தடை
முடறகளுக்கு இடைநய உடரயாைடை
ஊக்குவிக்க முடியும் என்று திருத்தந்டத
குறிப்பிட்டுள்ைார்.
ம் தபாதுவான இல்ைமாகிய இப்பூமிக்
நகாைத்டதப் பாதுகாப்பது குறித்து ாம்
சிந்தித்துப்
பார்க்கநவண்டும்
என்றும்,
சுற்றுச்சூைல் ஒவ்தவாரு தடைமுடறக்கும்
தகாடுக்கப்பட்டுள்ை கைன் என்றும், அடத
அடுத்த தடைமுடறக்கு வைங்கநவண்டும்
என்றும் கூறியுள்ை திருத்தந்டத, நீதி
நிடறந்த உைடக அடமக்கவும், தபாதுவான

நமலும், அடமதியின் பாடதடயக் கட்டி
தயழுப்புவதற்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பில்
கல்வி மற்றும் ததாழிடை ாம் புறக்கணிக்க
முடியாது எனவும், இடவ தடைமுடற
களுக்கு இடைநய உடரயாைடை ஊக்கு
விப்பதற்கு ொதகமான கருவிகள் என்றும்
கூறியுள்ை திருத்தந்டத, உைக அைவில்
கல்வி மற்றும் பயிற்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும்
நிதி,
குறிப்பிைத்தக்கவடகயில்
குடறந்
துள்ை அநதந ரம், இராணுவத்திற்தகன
தெைவழிக்கப்படுவது
அதிகரித்துள்ைது
என்று குறிப்பிட்டுள்ைார்.
இடைய தடைமுடறகளின் கல்வி மற்றும்,
பயிற்சியில் முதலீடு தெய்வதன் வழியாக,
ததாழில் ெந்டதயில் அவர்கள் தங்களின்
ெரியான இைத்டதக் தகாண்டிருக்க முடியும்
என்றுடரத்துள்ை
திருத்தந்டத,
இந்த
முதலீடு, அக்கடற கைாச்ொரத்டத ஊக்கு
விப்பதற்கும் உதவும் என்ற தன் ம்பிக்டக

நகாைாைம்பூரிலிருந்து ஏறக்
குடறய 120 km ததாடை
விலுள்ை தம்பின் புனித
நஜான் மரிய வியான்னி
ஆையத்தில்
நபராயர்
ஜூலியன் லியாவ் அவர்கள்
கைந்த புதன் கிைடம, 29-12
-2021 அன்று, மாடை 7.00
மணிக்குத்
ததாைங்கிய
சிறப்புத்
திருப்பலியில், திருத்ததாண்ைர்
டமக்கல்
தாஸ் அவர்களுக்கு குருத்துவ அருள்
தபாழிவு தெய்து டவத்தார். ஏறக்குடறய
முப்பது அருள்பணியாைர்கள்
ாட்டின்
தவவ்நவறு பகுதிகளிலிருந்து இக்தகாண்
ைாட்ைத்தில் கைந்து தகாண்ைனர்.
கைந்த 65 ஆண்டுகைாக தெயல்பட்டு வரும்
தம்பின் பங்கிலிருந்து குருத்துவ அடைப்புப்
தபற்ற முதல் பர் அருள்பணி டமக்கல்
தாஸ் ஆவார். இநயசு கிறிஸ்துவின் சீைனாக,
மக்களுக்குச் நெடவயாற்ற, நபராயருக்குக்
-ததாைர்ச்சி அடுத்தப் பக்கம்..
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இனைத்தூதன்- ஆசிரியரின் புத்தாண்டு வாழ்த்துச் தெய்தி!
‘கிறிஸ்துபவ கிறிஸ்துமஸின் ஆரம்பம்’;
‘கிறிஸ்துமஸ் காலத்திற்கான காரணமும்
அவபர’ கிறிஸ்து இல்லாத கிறிஸ்மஸின்’
சுபலாகங்கள்
இக்காலத்தில் மலிந்து
விட்டன. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா, வண்ண
விைக்குகள், கிறிஸ்மஸ் மரம், ஆடல்பாடல்கள், பல் சுறவ உணவு வறககள்,
பரிசுப் வபாட்டலங்கள் பபான்றறவகைால்
உலகின் மீட்பரான இறற றமந்தன்
கிறிஸ்துவின் பிறப்பு மறறக்கப்படுகிறது.
மனிதன் தான் உருவாக்கிய வபாருள்
களுக்கு வகாடுக்கும் மதிப்றப அவற்றற
உருவாக்கிய
கடவுளுக்கு
வகாடுப்ப
தில்றல.
மரங்களும்,
தாத்தாவும்
வபாம்றமகளுபம கிறிஸ்துமஸ் வபருவிழா
மகிழச்சியாக மாறிவிட்டன.
இச்சூழறல
நம்மால் தவிர்க்க இயலாது
என்பதும் ஏற்கக்கூடியபத. இறவயறனத்
தும்
நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதி. அறவ
நம்பமாடுதான் இருக்கும்.
ஆனாலும்,
உலகம் ொர்ந்த வாழ்வு நமக்கானது அல்ல.
இதில் பபாராடி வவற்றி வபறபவண்டும்.

ெமீபத்தில் நாம் அறிந்திராத, எதிர்பார்க்
காத வவள்ைம் நம்றமத் தாக்கியப்பபாது,
படகுகள், கனரக வாகனங்கள் வழியா
கபவா, நீந்திச் வென்பறா
பாதிக்கப்
பட்படாருக்கு உதவிக்கரம் நீட்டியவர்கள்
பலர் இருக்கிறார்கள். மறழ நின்றவுடன்
பார்ப்பபாம் அல்லது நீர் வற்றியதும் வென்று
உதவுபவாம் என்று காத்திராமல் உடபன
நாமும் உதவிக்கு இறங்கிபனாம்.

கடவுளுக்கு தரும் மாட்சி
மனித
குலத்துக்கு நாம் தரும் அறமதி. சிமிபயான்
பபான்று, ‘உமது மீட்றப என் கண்கள்
கண்டுவகாண்டன’ என்று அகமகிழ்பவாம்.
பிறந்துள்ை இப்புத்தாண்டில், மீண்டும்
‘ஒறமக்ரான்' வறக வகாபரானா றவரஸ்
பவகமாக பரவி வருவதால், பாதுகாப்புக்கு
முன்வனச்ெரிக்றக நடவடிக்றககறை நாம்
பமற்வகாள்ை
பவண்டும்.
இதில்
அலட்சியப்பபாக்குக் கூடாது. நமது நாடு,
நமது மக்கள் என்ற எண்ணத்தில் நல்லறத
நிறனப்பபாம், நல்ல வெயல்பாடுகளுக்குத்
பதாள்வகாடுப்பபாம். மலர்ந்துள்ை 2022ஆம் ஆண்டு, இயற்றக பபரிடர்கள்
குறறந்து,
வதாற்றுபநாய்
அகன்று
மனிதவைமும் மனித நலனும் பமபலாங்க
இறறவறன தினமும் இறறஞ்சுபவாம்.
எல்லாம் வல்ல இறறவன் உங்களுக்கு ஆசி
வழங்கி, பாதுகாப்பாராக.

இறடயர்களுக்கு வானதூதரின் வெய்தி
யாவதனில் - ‘இன்று ஆண்டவராகிய
வமசியா என்னும் மீட்பர் உங்களுக்காகத்
தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார். குழந்
றதறயத் துணிகளில் சுற்றித் தீவனத்
வதாட்டியில் கிடத்தியிருப்பறதக் காண்
பீர்கள்; இதுபவ உங்களுக்கு அறடயாைம்”
என்றார்’. அவர்களும் உடபன விறரந்து
வென்றார்கள்.
நாமும் நம்முறடய மனித துன்பத் துயரச்
சூழல்கள் மத்தியிலும் தறடகறைக் கடந்து,
உள்பைச் வென்று நமக்காக பிறந்துள்ை
வமசியாறவக்
காண
பவண்டும்.

ெவால்கள் இருக்கத்தான் வெய்யும். மீட்பின்
வாய்ப்புக்கறை நாம்தான் ஏற்படுத்திக்
வகாள்ை
பவண்டும்.
இதுபவ
நாம்

திருத் ததாண்டர் னமக்கல் தாஸ்
குருத்துவ அருள் தொழிவு தெற்ைார்!
‘ எைக்குப் பின் யார்?’

முதல் பக்கத்வதாடர்ச்சி.
கீழ்ப்படிந்து பணிபுரிவதாக அருள்தந்றத றமக்கல் தாஸ்
வாக்குறுதி அளித்தார்.
‘நாபன உன்றன பதர்ந்துவகாண்படன்’ ‘பயாவான்
15:16) எனும் கருப்வபாருபைாடு, தம் அருள்பணி
வாழ்றவத் வதாடங்கும் இவர், ொதாரண நடுத்தரக்
குடும்பத்றதச் பெர்ந்தவராவார் என்பது குறிப்பிடத்
தக்கது.
தமது நன்றியுறரயில், அருள்பணி றமக்கல் தாஸ்,
தம்பின் பங்கிலிருந்து ‘எனக்குப் பின் யார்’ என்ற
பகள்விறயக்
குழுமியிருந்த
மக்கறைப் பார்த்துக்
பகட்டார். தமது குருத்துவப்பணி சிறக்கவும், புதிய
குருத்துவ
அறழப்புகள்
வபருகவும்
வதாடர்ந்து
மன்றாடும்படி அவர் பகட்டுக்வகாண்டார்.
நிறறவாக, அருள்பணி றமக்கல் தாஸ் அவர்கள் ஷா
அருள்பணி றமக்கல் தாஸ்
ஆலாமிலுள்ை இரக்கத்தின் ஆண்டவர் பங்கில், துறண
பங்குத் தந்றதயாக பணிபயற்பார் என்று பபராயர்
இவரது நன்றியுறரயில் இவருக்கு எல்லா வறகயிலும்
அறிவித்தார்.
நல்லாதரவு அளித்து வழிநடத்திய கல்லூரி விரிவுறர
திரு/திருமதி அந்பதாணிதாஸ் & பிபலாமினா தம்பதி யாைர்களுக்கும் பங்கு மக்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும்,
களின் மூத்த மகனான அருள்பணி றமக்கல் தாஸ் குறிப்பாக இவறர குருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுப்பி
அவர்கள் தம்பினில் பிறந்து வைர்ந்தவராவார். இவருக்கு றவத்த அருள்பணி படவிட் அருைானந்தம் அவர்
வடனியல் தாஸ் மற்றும் வெரிக் தாஸ் என இரு இறைய களுக்கும் நன்றிமாறல சூட்டினார்.
ெபகாதரர்கள் இருக்கிறார்கள்.
-அந்பதாணி இன்னாசி

அருள்தந்றத சூ.தனிஸ்லாஸ்,

‘கிறிஸ்து பிைப்பு ொடல்கள்’
-உள்நாட்டு தவளியீடு

தம்பின்
ப ான்
மரிய
வியான்னி பதவாலய நற்
வெய்தி இறெக் குழுவின்
“கிறிஸ்து பிறப்பு பாடல்கள்
2021” குறுந்தட்டு வவளியீடு
கண்டது.
காலஞ்வென்ற அருள்தந்றத
பிலிப் முத்து தறலறமயின்
கீழ்
90-ம்
ஆண்டுகளில்
உருவான
வியான்னிஸ்
நற்வெய்தி இறெக் குழு,”
வார்த்றத மனுவுருவானார்”
தறலப்பில் 11 பாடல்கள் வகாண்ட குறுந்தட்டு ஒன்றற
ெமீபத்தில் வவளியிட்டது.
அருட்ெபகாதரர் றபயஸ்
அவர்களின் ஒளிப்பதிவு துறணபயாடு இதறன வியான்னிஸ்
குழுவினர் வவளியிட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இறெயின்
வழி
நற்வெய்தி
அறிவிப்பபத
இக்குழுவின்
பநாக்கமாகும். நல்லாயன் கீதங்கள் என்ற பகெட்றட 2001-ல்
வவளியிட்டனர். 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த குறுந்தட்றட
வவற்றிகரமாக வவளியிட்டனர். இதில் திறறமவகாண்ட புதிய
பாடகர்களுக்கு வாய்ப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ூறல
2019-ல் தம்பின் பங்றக பெர்ந்த வகபமன்பெ புனித படாமினிக்
வென்டரில் இதன் பயிற்சிகளும் பதிவும் ஆரம்பமாகின.
ஆனாலும், covid-19 வதாற்றின் காரணமாக பல மாதங்கள்
தாமதமாகி இப்பணி நிறறவறடந்தது. புனித ப ான் மரிய
வியான்னி பங்கின் பங்குத்தந்றத
பீட்டர் அந்பதாணி
அவர்களின் உறுதுறணபயாடு இக்குறுந்தட்டு வவளியாகி
யுள்ைது என்பதில் மகிழ்கிபறாம்.
பமல் விபரங்கள் வபற,
ெபகா. ொர்ல்ஸ் சூறெ 013-6840093 அவர்களுடன் வதாடர்பு
வகாள்ைவும்.
-ொர்ல்ஸ் சூறெ

அனைவருக்குமாை இனைவனை உலகிற்குக் காட்டுவவாம் !
திருக்காட்சி
என்பது
ஆண்டவரின்
வவளிப்பாடு,
விவிலியத்தின்
இதர
பகுதிகளில்
காணப்படும்
வவளிப்பாடு
பபாலல்ல இது. ஆண்டவபர மனிதனாக
பிறந்து நம்பமாடு வாழ வந்ததால் இது
மாவபரும்
வவளிப்பாடு.
இன்றறய
நற்வெய்தியின்
(மத்.2:1-12)
முதல்
வாக்கியத்தில் மூன்று பாத்திரங்கள் இபயசு,
ஏபராது, ஞானிகள் அறிமுகம் வபறுகிறார்
கள். கதாநாயகன் இபயசுறவத் பதடி வரும்
ஞானிகளுக்கு நடுவில் நிற்பது ஏபராது,
பாலமாக
அல்ல,
தறடக்கல்லாக.
ஆண்டவரின் பிறப்புச் வெய்திறயக் பகட்டு
ஏபராது கலங்கினான். அவபனாடு பெர்ந்து
எருெபலமும் கலங்கிற்று என நற்வெய்தி
வாெகம் கூறுகிறது. யூதர்களின் அரெர்
பிறந்திருக்கிறார் என்ற வெய்தி, ஏபராதுக்கு
வயிற்றில் புளிறயக் கறரத்தது. எங்கு பதவி
பறி பபாய்விடுபமா என்ற பயம் அவருக்கு.
ஆனால் எருெபலபம எழு! ஒளி வீசு! என
முதல் வாெகம் (எொயா 60:1-6) நம்பிக்றக
வகாடுக்கிறது. ஞானிகறைப் பற்றி நமக்கு

அதிகம்
வதரியாவிட்டாலும்,
அவர்கள்
புறவினத்தார்கள். உயர் பதவி வகிப்பவர்
கைாக இருக்கக்கூடும்.
காணிக்றகயாக
வபான்னும், ொம்பிராணியும், வவள்றைப்
பபாைமும் வகாண்டு வந்தறத பநாக்கும்
பபாது அவர்கள் வெல்வர்கள் என்பறதக்
காட்டுகிறது. உயர் பதவியும் வெல்வமும்
பறடத்த அந்நியர்கைான அவர்களுக்வகன
கடவுள் இருந்திருக்கும் பபாது, யூதர்களின்
வமசியாறவத் பதடி வரக்காரணம் என்ன?
பிற இன அந்நியர்களும் யூதர்கபைாடு
மீட்பின் திட்டத்தில் உடன் உரிறம
யாைர்கள் என இரண்டாம் வாெகத்தில்
(எபப.3:2-6) புனித பவுல் வதளிவுப்படுத்து
கிறார். இபயசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பில்
அம்மறறவபாருள்
வவளிப்படுத்தப்பட்டு,
பிற இனத்தாரும் கிறிஸ்துவின் வாக்குறுதி
யில் உடன் பங்காளிகள் ஆகியிருக்கிறார்
கள். இபயசு அறனவருக்காகவும் வந்தார்
என்பது வவள்ளிறட மறல.
எல்லா
இனத்தவரும் அவருக்கு ஊழியம் வெய்வார்
கள் என இன்றறய திருப்பாடலும் (72:1-13)

புகழ்ந்துறரக்கிறது. ஞானிகள் வநடுந்தூரப்
பயணத்றத பமற்வகாண்டு, குழந்றதயாக
பிறந்திருக்கும் கடவுறைத் வதண்டனிட்டு
வணங்கினர். பதடி வந்த கடவுறைக்
கண்டுவகாண்டு மனநிறறவு வகாண்டனர்.
இதில் புதிர் என்னவவன்றால், பதர்ந்வதடுக்
கப்பட்ட
யூத
இனத்றதச்
பெர்ந்த
அறிஞர்களும் மக்களும் பதவக்குழந்றதறய
வணங்க வரவில்றல.
அவறர வணங்க
அந்த
ஞானிகள்
வவறுங்றகபயாடு
வரவில்றல.
இபயசு
யார்
என்பறத
முழுறமயாக புரிந்து வந்தனர். இபயசுவின்
முழு
திருப்பயணத்றதயும்
அறிந்து,
காணிக்றக
வபாருள்கறை
உடன்
வகாண்டு
வந்தனர்.
இபயசு
அரெர்
என்பறதக் குறிக்கும் வறகயில் வபான்னும்,
இபயசு குரு என்பறதக் குறிக்கும் வண்ணம்
ொம்பிராணியும்
வகாண்டு
வந்தனர்.
இறுதியில், கல்வாரியில் நம் பாவங்களுக்காக
பலியாகும்
இபயசுவின்
திருவுடலுக்கு
வதளிக்கப்படும்
வவள்றைப்பபாை
வாெறன
திரவியத்றதயும்
வகாண்டு

வந்தனர்.
புற இன மக்கைாக இருக்கும் நமக்கும்
நற்வெய்தி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பறத
கீழ்த்திறெ ஞானிகளின் வருறக குறிக்கிறது.
இறறவன் ஒருவர்தான், அவர் எல்லாருக்
கும் வபாதுவானவர். அப்படிப்பட்டவறர
நாம் நம்மிடம் இருக்கின்ற பவறுபாடுகறைக்
கறைந்து ஒற்றுறம உணர்பவாடு வழிபடு
பவாம். அவறர முழு உள்ைத்பதாடு பதடி,
அவருக்கு உகந்த மக்கைாபவாம். அதன்
வழியாக இறறயருறை நிறறவாய் வபறு
பவாம்.
அந்பதாணி இன்னாசி
ஸ்ரீவகம்பாஙான், சிலாங்கூர்
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எொ 60: 1-6
72:1-2. 7-8. 10-11.12-13
எபப 3: 2-3a, 5-6
மத் 2: 1-12

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2
திருப்புகழ் மாலை—பெருவிழா

