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இயேசுவும் அவருடைே சீைரும் எரியகோவுக்கு வந்தனர். அவர்களும் திரளோன மக்கள்
கூட்ைமும் எரியகோடவ விட்டு வவளியே வென்றயபோது, தியமயுவின் மகன் பர்த்தியமயு
வழியேோரம் அமர்ந்திருந்தோர். போர்டவேற்ற அவர் பிச்டெ எடுத்துக்வகோண்டிருந்தோர்.
நோெயரத்து இயேசுதோம் யபோகிறோர் என்று அவர் யகள்விப்பட்டு, “இயேசுயவ, தோவீதின்
மகயன, எனக்கு இரங்கும்” என்று கத்தத் வதோைங்கினோர். யபெோதிருக்குமோறு பலர்
அவடர அதட்டினர்; ஆனோல் அவர், “தோவீதின் மகயன, எனக்கு இரங்கும்” என்று
இன்னும் உரக்கக் கத்தினோர். (மோற்கு 10:46-48)

“நாங்கள் கண்டதையும் ககட்டதையும்
எடுத்துதைக்காமலிருக்க எங்களால் முடியாது”
உலக மதைபைப்பு ஞாயிறு - திருத்ைந்தையின் செய்தி
அன்போர்ந்த ெயகோதர, ெயகோதரிகயள!
கைவுளுடைே அன்பின் ஆற்றடல நோம்
ஒருமுடற
அனுபவித்து,
அவருடைே
தந்டதக்குரிே உைனிருப்டப நம்முடைே
தனிப்பட்ை மற்றும் குழும வோழ்வில்

நம்முடைே
அக்கடறகள்
என
அடனத்டதயும்
அவருக்குரிேதோக
மோற்றிக்வகோள்கிறோர் என்படதயும் நமக்கு
வவளிப்படுத்துகிறது. (இன்டறே உலகில்
திருஅடவ, எண் 22)
“நீங்கள்
யபோய்ச்
ெோடலயேோரங்களில்
கோணும் எல்லோடரயும் திருமண விருந்
துக்கு அடைத்து வோருங்கள்” (மத் 22:9)
என்பதற்யகற்ப
இந்த
மடறத்தூதுப்
பணியில் மிகுந்த ஈடுபோடுைன் பணி வெய்ே
யவண்டுவமன்று அவர் நம்டம அடைக்
கிறோர். இந்த கருடணமிக்க அன்பிலிருந்து
எவரும்
விலக்கிடவக்கப்படுவதில்டல.
வதோடலவில் இருப்பதோகயவோ, நீக்கப்
பட்ைதோகயவோ
உணர
யவண்டிே
அவசிேம் ேோருக்குமில்டல.
அன்பு என்பது எப்யபோதும் வெேல்போட்டில்
உள்ளது.
‘நோங்கள்
வமசிேோடவக்
கண்யைோம்’ (யேோவோன் 1 : 4 1 ) என்ற
விேப்பு மிகுந்த நம்பிக்டக வெய்திடேப்
பகிரந்துவகோள்ள இந்த அன்பு நம்டமத்
தூண்டுகிறது.

கண்டுணர்ந்துவிட்ைோல்,
எடதக்
கண்யைோயமோ, யகட்யைோயமோ அவற்டற
படறெோற்றோமலும் பகிரோமலும் நம்மோல்
இருக்க
முடிேோது.
இயேசுவினுடைே
மனுவுருவோக்கம்,
நற்வெய்தி
மற்றும்
போஸ்கோ மடறவபோருள் ஆகிேவற்றுள்
நமக்கு வவளிப்படுத்தப்பட்ை மடறவபோரு
ளின்படி,
இயேசு அவர்களின் சீைர்க
யளோடும் இம்மனுக்குலத்யதோடும் வகோண்
டிருக்கும் உறவோனது, அவர் எந்தளவுக்கு
நம்முடைே
மனுக்குலத்டத
அன்பு
வெய்கிறோர் என்படதயும், நமது இன்ப
துன்பங்கள், நம்முடைே
நம்பிக்டகள்,

இயேசுவுைன் நோமும் பல வித்திேோெமோன
வெேல்போடுகடளக்
யகட்டிருக்கியறோம்
போர்த்திருக்கியறோம்,
அனுபவித்துமிருக்கி
யறோம். இடவ நமது நம்பிக்டக வோழ்வுக்கு
உந்துதலோக உள்ளது. வதோைக்கக்கோல
கிறிஸ்தவர்கள் படகடமக்கும் பலவித
வநருக்கடிகளுக்கும் மத்தியிலும் இடற
நம்பிக்டக
நிடறந்த
வோழ்க்டகடேத்
வதோைர்ந்தனர். புறந்தள்ளப்பட்ை அனுப
வங்களும்
அவர்களுக்கு
உண்டு.
யபோரோட்ைங்கடளயும் சிடறத்தண்ைடன
கடளயும் அவர்கள் எதிர்வகோண்ைனர்.
ஆனோலும்,
அத்தடன
துன்ப
துேரங்கடளயும் இன்னல்கடளயும் மடற
பரப்பு பணிக்கோன வோய்ப்போக அவர்கள்
போர்த்தனர்.

மடறபரப்பு பணி என்பது
விேோபோரப்
பரிமோற்றம் மற்றும் முதலீடு யபோன்றதல்ல.
அல்லது அது ெோதோரண மனிதோபிமோன
வெேலுமல்ல. வதோைக்கத் திருஅடவடேப்
யபோல நமது கோலத்திலும் மடறபரப்புப்
பணி அவ்வளவு எளிதோனதல்ல. இந்த
வபருந்வதோற்று
கோலத்தில்
பலவித
ெவோல்கள் நம் கண்முன் உள்ளன.
எண்ணற்ற மக்கள் உடுத்த உடைக்கும்,
உண்ண உணவுக்கும், படுத்துறங்க போது

டமேக்கருத்து, “நோங்கள் கண்ைடதயும்
யகட்ைடதயும்
எடுத்துடரக்கோமலிருக்க
எங்களோல் முடிேோது” (திப 4:20) என்ப
தோகும். இது நம் ஒவ்வவோரு வடரயும்
வெோந்தம்
வகோண்ைோடி,
நமதோக்கிக்
வகோள்ளவும் நோம் எடத நம்புகிறயமோ
அடத மற்றவர்களிைம் வகோண்டுயபோய்
யெர்க்கவும் பணிக்கிறது.
மடறபரப்புப் பணி என்பது திருஅடவ

மறைபரப்பு - திருஅறை
ககொண்டிருக்கும் ஓர் அதிகொர முத்திறர

கோப்போன
இைத்திற்கும் அல்லலுறும்
யவடளயில், நமது பகட்டு முகத்திடரடேக்
கிழித்துக்வகோண்டு பணிவோழ்வுக்கு முன்
யனோக்கிச் வெல்ல நோம் அடைக்கப்படு
கியறோம்.

வகோண்டிருக்கும் ஓர் அதிகோர முத்திடர.
அதோவது திருஅடவ இருப்பயத நற்வெய்தி
அறிவிப்புக்கோகத்தோன். இடற நம்பிக்டக
வோழ்வு என்பது எங்கும் எவடரயும்
ஆரத்தழுவுவதற்கும்
யதோைடம உணர்
வில் வளர நம்டம அடைக்கிறது.

ஆயரோக்கிேமோன ெமூக இடைவவளி என்ற
வபேரில், அக்கம் பக்கம் நிலவுகின்ற
வறுடமடே, பசி பட்டினிடே, அநீதிடேக்
கண்டுவகோள்ளோமல் வோழும் வோழ்க்டக
நமதோனது அல்ல. இங்யக இரக்கமிகு
மடறபரப்புப் பணிக்கோன அவெர நிடல
உள்ளது.
ெோக்குப்யபோக்குக்கு நம்மில்
இைமில்டல.

நோம்
நமது
சுகமண்ைலத்டதவிட்டு
வவளியேறி, அதடன விட்வைோழித்து,
நமது
வட்ைத்டத
விரிவிப்படுத்த
யவண்டும். குண்டுச் ெட்டியில் குதிடர
ஓட்டிே கோலம் மோறிவிட்ைது.
பரந்த
சிந்தடனேோற்றலும் நவீன வெேல்போடும்
மடறபரப்புப் பணிக்கு இன்றிேடமேோ
தடவ.

இவ்வோண்டின் மடறபரப்பு ஞோயிறுக்கோன

தலத்திருஅவையின் ஆயர்கள், 16-ைது ஆயர்கள் மாமன்றத் தயாரிப்புப்
பணிகவைத் ததாடக்கினர்

தலத்திருஅடவயின் ஆேர்கள் தத்தம் மடறமோவட்ைங்களில்
கைந்த ஞோயிறன்று ஆைம்பரத் திருப்பலிகள் நிடறயவற்றி,
மோமன்றத்தின்
முதல்நிடலப்
பணிகடளத்
துவக்கி
டவத்தனர்.
“ஒன்றித்தப் பேணம் யமற்வகோள்ளும் திருஅடவேோக:
ஒன்றிப்பு, பங்யகற்பு, மடறத்தூது ” என்ற தடலப்பில், 2023ம்
ஆண்டு அக்யைோபரில் வத்திக்கோனில் நடைவபறவிருக்கும்
16வது உலக ஆேர்கள் மோமன்றத் தேோரிப்புக்களின்
முதல்நிடலப் பணிகள், அக்யைோபர் 17, கைந்த ஞோயிறன்று
தலத்திருஅடவகளில் மிக உற்ெோகத்யதோடு துவக்கப்பட்
டுள்ளன.
16வது உலக ஆேர்கள் மோமன்றத்திற்கு, உலக அளவில்
ஈரோண்டு தேோரிப்புக்களுக்கு திருத்தந்டத பிரோன்சிஸ்
அவர்கள்
அடைப்புவிடுத்துள்ளடதேடுத்து,
உலகின்
அடனத்து மடறமோவட்ைங்களும் முதல்நிடலப் பணிகடளத்
துவக்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

தீபகற்ப
மயலசிே
மூன்று
மடறமோவட்ைங்களோன
யகோலோலம்பூர் மோமடறமோவட்ைம், பினங்கு மடறமோவட்ைம்
மற்றும் மலோக்கோ-வ ோகூர் மடறமோவட்ைம் ஆகிேவற்றின்
ஆேர்களோக முடறயே, யபரோேர் ூலிேன் லிேோவ், ஆேர்

வெபஸ்திேன் பிரோன்சிஸ் மற்றும் ஆேர் வபர்னர்ட் பவுல்
ஆகியேோர் இடணேதளம் வழி வகோண்ைோடிே சிறப்பு
திருப்பலிகளில் நம்பிக்டகேோளர்கள் ஆர்வத்யதோடு பங்கு
வகோண்ைனர்.
திருஅடவயிலிருந்து
விலகியிருப்யபோர்,
அக்கடறயின்றி
வோழ்யவோர், புறக்கணிக்கப்பட்யைோர்
இத்தடகயேோரோல்
திருஅடவ துேருறுவது குறித்து வதளிந்துத் யதர்வதன்
வழிேோக,
திருஅடவடேச்
சீர்திருத்தும்
யநோக்கத்டத
ஆேர்கள்
மோமன்றம்
வகோண்ைருப்பதோக
அன்டறே
திருப்பலிகளின் மடறயுடரகளில் உணர்த்தப்பட்ைது.
அருள்பணித்துவ
வோழ்வுமுடறடே
ஏற்றுள்யளோரின்
ஆதிக்கம்,
வபண்களுக்கு
எதிரோன
போகுபோடு,
புலம்வபேர்யவோர் புறக்கணிக்கப்பைல், திருஅடவயில் ெமூக
ஏற்றத்தோழ்வு, அதிகோரத் துர்ப்பிரயேோகம் யபோன்ற பல
விவகோரங்கள்
குறித்து
ஆய்வுகள்
வெய்ேப்பையவண்
டியுள்ளன என்றும் எடுத்துடரக்கப்பட்ைது.
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மைண தண்ைறை ைத்து ச ய்
பவண்டும்

கி.சீலதோஸ்
ேரை ைண்ைணன முழுணே ொக அகற்றுைைொ
ளைண்ைொேொ என் ளை இன்ணை நொகரீக
உலகின் ைருத்தும் ளகள்வி ொக உள் து.
அக்ளைொ ர் த்ைொம் ளைதிண உலக ேரை
ைண்ைணன எதிர்ப்பு தினேொகப் பிரகைனப்
டுத்ைப் ட்டுள் து. ஐக்கி நொடுகளின் 192
உறுப்பு நொடுகளில் 140 நொடுகள் ேரை
ைண்ைணனண த் ைணைபசய்துவிட்ைன.
மூன்று முணை, ஐக்கி நொடுகளின் ப ொது
அணை
ப ரும் ொன்ணே
ைொக்குகளின்
ஆைரளைொடு ேரை ைண்ைணனண நிறுத்தி
ணைக்கும் டி தீர்ேொனங்கண
நிணைளைற்
றி து. இைன்ைழி ேரை ைண்ைணனண
முழுணே ொகளை நிறுத்திவிை ைழிளகொலும்
என்ை
நம்பிக்ணகயும்
ைலுைணைந்ைது.
ஆயினும், ல நொடுகள் குறிப் ொக, சீனொ,
இந்தி ொ, ஜப் ொன், ேளலசி ொ, சிங்கப்பூர்
உட் ை
ேரை
ைண்ைணனண த்

ைணைபசய்
முன்ைரவில்ணல. இைற்கொன
கொரைத்ணை ஆய்ந்துப்
ொர்த்ைொல் கடும்
ைண்ைணன மூலம் குற்ைச்பச ல்களுக்கு
நிரந்ைர தீர்வுகொை முடியும் என்ை ள ொலி
நம்பிக்ணகள . ேளலசி ொணைப் ப ொருத்ை
ைணரயில் ஐக்கி நொடுகளின் தீர்ேொனத்ணை
ஏற்றுக்பகொள்ைைற்கொன
நைைடிக்ணககள்
எடுக்கப் ட்ைைொகத்
பைரிகிைது.
ேரை
ைண்ைணனண அகற்றும் கருத்ைரங்கு ஒன்று
முன்னொள்
அணேச்சர்
குலளசகரன்
ைணலணேயில் நொைொளுேன்ை ை ொகத்தில்
நைந்ைது. உலகின்
ல நொடுகளிலிருந்து
ள ரொ ர்கள் ைந்து கலந்து பகொண்ைொர்கள்.
நொனும் கலந்துபகொண்ளைன்.
அரசி ல் நொகரிகம்
ண் ைொை கொலத்தி
லிருந்ளை கடுணே ொன ைண்ைணனகள் மூலம்
குற்ைச்பச ல்கண த் ைடுத்துவிை முடியும்
அல்லது குற்ைச்பச ல்களில் கணிசேொன
குணைணைக் கொை முடியும் என்ை நம்பிக்ணக
பைறும்
அகங்கொரத்தின்
சின்னேொகத்
திகழ்ந்ைளை அன்றி குற்ைச்பச ல்கண க்
குணைக்கும்
ைரத்ணை
ஒருள ொதும்

பகொண்டிருக்கவில்ணல என் து கண்கூடு.
சே ங்கள் கூை கொலங்கொலேொக குற்ைச்
பச ல்கள் நரகத்துக்கு ைழிகொட்டுளே ன்றி
பசொர்க்கத்துக்குக் கைப்பிைைொகத் திகைொது
என் ணை
அன்ைொைம்
ைலியுறுத்தி
ள ொதிலும் குற்ைச்பச ல்கள் அல்லது சே
ேரபுப் டி
ொைச் பச ல்களின் எண்
ணிக்ணக குணைந்ைைொகத் பைரி வில்ணல.
இப்ள ொது விஞ்ஞொனத்தின் முன்ளனற்ை
ேொனது
குற்ைச்பச ல்கள்
நவீன
அணுகுமுணைகளுக்கொன
ட்ைணை ொகத்
திகழ்கின்ைது. விஞ்ஞொனம் பசழிப் ொன
நிலேொக, அதில் புதுப்புது குற்ைச்பச ல்கள்
முண த்து, ை ர்ந்து ஆ த்ைொன குற்ைவி ல்
கலொச்சொரம் ை ர்ைணைக் கொண்கிளைொம்.
சே ளைறு ொடு சே ங்களிணைள ப ொறு
ணே ற்ை ைரம், ைம் சே ளே சிைந்ைது, பிை
சே ங்கண
இழித்தும்,
ழித்தும் ைணச

ொடுைதும், ஒரு சே த்ணைச் சொர்ந்ைைர்
ேட்டும்ைொன் பசொர்க்கத்திற்குப் ள ொைைற்
கொன
ைகுதிண க்
பகொண்டிருப் து
ள ொலவும் ேற்ை சே த்தினருக்கு நரகம்ைொன்
இறுதி குடியிருப்பு என்று ஏ னேொகப்
ள சுைது,
ைர்ணிப் து
ைொணை டி
ைொணை ொக
ை ர்ந்துவிட்ை
ேனிை
சு ொைேொகும்.
(பைொைரும்….)

ஆயர்கள் மாமன்ைம்,
நாடாளுமன்ைம் அல்ல
உலக ஆ ர்கள் ேொேன்ைம், உலக
அரசுகள் நைத்தும் நொைொளுேன்ைம் அல்ல
என் ணை,
திருத்ைந்ணை
பிரொன்சிஸ்
அைர்கள் நிணனவூட்டினொர்.
கருத்து
ளைறு ொடுகள் ஏற் டும்ள ொது, ப ரும்
ொன்ணே
லத்ணைப்
ப றுைைற்கு
ொரொளுேன்ைங்கள் மு ற்சி பசய்ைது
ள ொல், உலக ஆ ர்கள் ேொேன்ைத்தின்
விைொைங்கள் நணைப ைொது என் ணை
ைலியுறுத்தியுள் ொர்.
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புதிய மறைபரப்பு நமது
வாழ்வாகட்டும்

அருள்தந்றத பீட்டர் அந்ததாணி
ப ொதுநிணலயினருக்கொன
உருைொக்கப்
யிற்சி zoom பச லி ைழி ொக கைந்ை ஒரு
ஆண்ைொக கனிைரும் சீைத்துை குழுவின
ரொல் நைத்ைப் ட்டு ைருகிைது. கைந்ை 0310-2021 அன்று நணைப ற்ை உருைொக்கப்
யிற்சிண
ளகொலொலம்பூர்
ேொேணை
ேொைட்ைத்ணைச் சொர்ந்ை ைம்பின் புனிை
ளஜொன் ேரி
வி ொன்னி ளைைொல
ங்குத்ைந்ணை அருள் ணி ொ ர் பீட்ைர்
அந்ளைொணி அைர்கள் ‘ேணை ரப்பு’ என்ை
ைணலப்பில் ைைங்கினொர். ஏைக்குணை 90
நிமிைங்கள் நணைப ற்ை இப் யிற்சியில்
கத்ளைொலிக்க ேணை ரப்பு
ணிண யும்
உண்ணே ொன சீைத்துைத்தின் ைன்ணே
ண யும் திருவிவிலி த்தின் அடிப் ணையில்
பைளிைொக எடுத்துணரத்து, திருஅணையில்
ேணை ரப்பு என் ணை வி க்கினொர்.
"ேணை ரப்பு"
என்ை
ைொர்த்ணைக்கு,
"நற்பசய்தியின் பைொைர்பு" - அைொைது
இள சு
கிறிஸ்துவின்
நற்பசய்திண ப்
ரப்புைது
என் ைொகும்.
பைொைர்ந்து
ஆரம் கிறிஸ்துைர்கள் ேணை ரப்பு பசய்ை
விைம் குறித்தும் அைர்கள் எவ்ைொறு
சொட்சி ம்
ைழி ொயும்,
ளரொேொனி
ைழி ொயும்
ேணை ரப்பு
பசய்ைொர்கள்
என் ணை
வி க்கினொர்.
கைவுள்
திருஅணைண கட்டி எழுப் சொைொரை
ேனிைர்கண ள
ன் டுத்தினொர்.
எனளை இன்ணை திருஅணைண கட்டி
எழுப்பி ேணை ரப்பு
ணி பசய்ைது
லவீனேொன நேது கைணேள என்ைொர்.
நீங்கள்
ள ொய்
எல்லொ
ேக்களினத்
ைொணரயும் சீைரொக்குங்கள்; ைந்ணை, ேகன்,
தூ
ஆவி ொர் ப ரொல் திருமுழுக்குக்
பகொடுங்கள்
(ேத் 28:19), என் ளை
ஒவ்பைொரு கத்ளைொலிக்கரின் ேணை ரப்பு
கைணே என் ணை விைரித்ைொர்.
அடுத்து மூன்ைொைது ஞொயிைன்று (17-102021)
இப் யிற்சியின்
இரண்ைொைது
குதியில்
கைவுள்
பகொடுக்கும்
அருள்பகொணை நம் ஆண்ைைர் கிறிஸ்து
இள சுளைொடு
இணைந்து
ைொழும்
நிணலைொழ்வு என் ணை புதி ேணை ரப்பு
ணி ைழி ொக சிைப் ொக வி க்கினொர்.
புதி
ேணை ரப்பு
என் து
புதி
பசய்திண முன்பேொழிைைல்ல, ஏபனனில்
இதுவும் இள சுவின் நற்பசய்திள . அந்ை
முக்கி
பசய்தி ொன மீட்பு என் து
இள சுவிைமிருந்ளை ைருகிைது. எனளை
ஒவ்பைொரு
ைரும்
ைனது
பசொந்ை
நம்பிக்ணகண
ஆைப் டுத்ைவும்,
நற்பசய்தியில் நம்பிக்ணக பகொள் வும்,
நற்பசய்திண ப்
பிைரிைம்
கிர்ந்து
பகொள்
விருப் ம் பகொள்ைைற்கு ேொன

ஒரு அணைப்பு. திருமுழுக்கு ப ற்ை
கத்ளைொலிக்கர்
அணனைரும்
புதி
ேணை ரப்பு
ணியின்
சைொலில்
ங்பகடுக்க அணைக்கப் டுகிளைொம். புதி
ேணை ரப்பு என் து ேணைள ொைகர்கள்,
அருள் ணி ொ ர்கள்,
திருத்பைொண்ைர்
கள்
ேற்றும்
துைைை
சண யினரின்
ப ொறுப்பு / கைணே என் ைல்ல ேொைொக
இணைேக்கள் ஒவ்பைொருைரின் முக்கி
கைணே ஆகும்.
நேது ைொழ்க்ணகயின் நம்பிக்ணக இள சு
ஒருைளர. புதி ேணை ரப்பு உண்ணேயில்

அருள் ணி பீட்ைர் அந்ளைொணி
ேறுேலர்ச்சியின்
ேணை ரப்பு
ஆகும்.
திருமுழுக்கினொல்,
இணைேக்களின்
அணனத்து உறுப்பினர்களும் ேணை ரப்புச்
சீைர்க ொகியுள் னர்
(ேத்
21:19).
அணனத்துத்
திருமுழுக்குப்
ப ற்ைைர்
களும், திருஅணையில் எந்ை நிணலயில்
இருந்ைொலும் அல்லது எந்ை அ வுக்கு
அைர்கள்
நம்பிக்ணக
ள ொைணனயில்
ஆைேொக
உள் னர்
என்ைொலும்,
அணனைரும்
நற்பசய்தி
அறிவிப்புப்
ணியின்
முகைர்க ொக
உள் னர்.
(நற்பசய்தியின் ேகிழ்ச்சி,120).
இந்ை ேொை கிர்வில் எைக்குணை 60 ள ர்
கலந்து பகொண்ைனர். ைந்ணை அைர்கள்
ங்ளகற் ொ ர்களின்
ளகள்விகளுக்கு
சிைப் ொக தில் அளித்து இறுதி ஆசீரும்
ைைங்கினொர். இக்குழுவின் ைணலைர் M.
பசல்ைரொஜூ அைர்களின் நன்றியுணர
ள ொடு இப் யிற்சி ஒரு நிணைணைக்
கண்ைது.
-ை.ளஜொசப் சகொ ஆனந்த், ேலொக்கொ

மறைதூதுறைப்ப ோம்! ப ோர்வறைப ோம்!
இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 30-ம்
ஞொயிறுவில்
நொம்
இணைந்துள்ள ொம்.
ளேலும்
இன்று
ேணை ரப்பு
ஞொயிறு
தினத்ணையும் அகில உலக திருஅணைள ொடு
நிணனவுகூர்கிளைொம். முைல் ைொசகத்தில்
ொபிளலொனி
அடிணேத்ைனத்திலிருந்து
யூைர்கண
விடுவித்து ைொய் நொட்டுக்கு
இணைைன் அணைத்துச் பசன்ைணை எளரமி ொ
இணைைொக்கினர் விைரிக்கிைொர்.
அழுணக
ள ொடு அைர்கள் திரும்பி ைருைொர்கள்;
ஆறுைலளித்து அைர்கண
நொன் அணைத்து
ைருளைன்;
நீளரொணைகள்
ஓரேொக
அைர்கண
நொன் நைத்திச் பசல்ளைன்;
இைறிவிைொைைொறு சீரொன ைழியில் அைர்கள்
நைக்கச் பசய்ளைன் என்ை இணைைனின்
நம்பிக்ணக
ைொக்குறுதிண
எளரமி ொ
எடுத்தி ம்புகிைொர்.
நொம்
ளநர்ணேயுள் த்ளைொடு
துைக்கும்
ஒவ்பைொரு
கொரி த்திலும்
இணைைன்
நம்ளேொடு இருந்து ைழிநைத்திச் பசல்ைொர்
என் தும் நேது இலக்ணக அணை முடியும்
என் தும் திண்ைம்.

இன்ணை
இரண்ைொம் ைொசகத்தில் நம்
ைணலணே குருைொக உள்
ஆண்ைைர்
ேக்களின் துன் த்தில் ங்குக் பகொள் ைர்
என் தும்
ைந்ணை ொல்
இப் ணிக்கொக
உலகிற்கு அனுப் ப் ட்ைைர் என் தும்
பைளிைொகிைது.

தில்
இன்று
திருஅணை
ேணை ரப்பு
ஞொயிறுணைக் பகொண்ைொடுகிைது. ேணை ரப்
புக்கொன அணைப்பு கைந்ை கொலத்ணைச்
சொர்ந்ை ஒன்ைல்ல. இந்ை ப ருந்பைொற்று
கொலத்திலும் நொம் ேணை ரப்பில் ஆழ்ந்
திருக்க அணைக்கப் டுகிளைொம்.

நற்பசய்தியில்
ொர்ணை ற்ை
ர்த்திளேயு
இள சுவின் உைனிருப்ண
நன்கு
ன்
டுத்திக் பகொள்கிைொர். ொர்ணை ற்ை அைர்
நம்பிக்ணக இைக்கொேல், விரக்தி பகொள்
வில்ணல. ைொவீதின் ேகனொகி ஆண்ைைர்
ஆழ்ேனதிலிருந்து ைந்ை அைரது ளைண்ை
ணலக் ளகட்ைொர், அைணரத் பைொட்ைொர்.
பிைர் ைடுத்தும் அைரது குரல் ளகட்கப்
ட்ைது.

இணைைன் இந்ை உலணகக் குறித்து இன்னும்
கண ப் ணை வில்ணல ” என இந்தி
கவி
இரவீந்திரநொத் ைொகூர் கூறியிருந்ைொர். நொம்
ஒவ்பைொருைரும் இவ்வுலகிற்கு ஒரு ரிசொக
அனுப் ப் ட்டுள்ள ொம்.
நொம் ப ற்ை
திருமுழுக்குக்கு சிைப்பு கொரைம் உண்டு.
நேக்பகன நிர்ையிக்கப் ட்டுள்
அந்ைக்
குறிக்ளகொண
ளைறு
ஒருைரொலும்
நிணைளைற்ை முடி ொது. ஆகளை கிறிஸ்
ைைர்க ொகி எேது ளநொக்கம் நற்பசய்திண
அறிவிப் ளை என் ைொகும். உன் ப ர்
பசொல்லி அணைத்ைதும் நொளே. உன்ணன
உள் ங்ணகயில்
ப ொறித்ைதும்
நொளே.
ைொயின் கருவில் உன்ணன அறிந்ளைொம். நீ
உருைொகும் முன்ள
பைரிந்ளைொளே. நீ
ைரவில்ணல
என்ைொல்
ொணர
நொம்

நம் கைைலும் இவ்ைொைொகத்ைொன் இருக்க
ளைண்டும். ப ொறுணேயும், விைொமு ற்சியும்
இன்றி ணே ொைணை.
ளேலும், ‘நொங்கள் கண்ைணையும் ளகட்ைணை
யும் எடுத்துணரக்கொேலிருக்க எங்க ொல்
முடி ொது” (தி 4:20) எனும் கருத்ளைொட்ைத்

அனுப்புளைொம்
எம்
ேந்ணைண
ைழி
நைத்துைைற்கு. விவிலி த்தில் ஏளரமி ொ
புத்ைகத்தில் கொைப் டும் இந்ை இணை
ைொர்த்ணைகள்
ேணை ரப்புைது
நேது
ஒவ்பைொருைரின் கைணே என சுட்டிக்
கொட்டுகின்ைது.
ேணை ரப்புப் ணியில்
ஒன்றிப்ள ொம்,
ங்பகடுப்ள ொம். ேணைப்
பின் விண்மீனொக வி ங்கும் அன்ணன
ேரியின் ரிந்துணரண நொடுளைொம்.
-லூர்ைம்ேொள் ஆளரொக்கி சொமி, கொஜொங்
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