Church of the Assumption, PJ
அப் பபோஸ்தலிக்க கோர்மல் (AC) தவக்கோல பிரச்சோரம் 2வது வோரம் .

கிறிஸ்துவின் சமோதோனம் , சபகோதர சபகோதரிகபே 2ம் தவக்கோலப்
பிரச்சோரத்திற் கு அன்புடன் அழைக்கிபறோம் .

இபேசுவின் உருமோற் றம் நற் சசே் தியின் வழி திேோனம் சசே் பவோமோக

துழை தழலப் பு 2வது தவக்கோலம்

3 விதமோன பிரோத்தழன வழிகே்

முதலோவது வழி, உை்ழமேோக இபேசுவின் உருமோற் றம் உைர பபதுரு,
ேோக்பகோபு உடன் பேோவோன் அழைக்கப் பட்டனர். அங் கு பமோபசயும்
எலிேோசும் இபேசுவுடன் கலந்துழரேோடுவழதக் கோை்கின் றனர். மூவரும்
இந்நிகை் வில் கலந்துக்சகோே் வது ஆச்சிரிேமோகவும் உற் சோகமோகவும்
இருந்தது.

●ஆை்டவர் ஆச்சிரிேத்திற் கு, உற் சோக நிகை் வு அழைத்துே் ேதோக
உைர்ந்துே் ேர
ீ ்கேோ?
•அப் படிசேன்றோல் ஆை்டவரின் அழைப் ழப எந்த உைர்வுடன் எதிர்
சகோே் கிறீர்கே் ?

இரை்டோவது வழி
பபதுரு இபேசுழவ போர்த்து " ரபி, நோம் இங் பகபே இருப் பது நல் லது. உமக்கு
ஒன்றும் பமோபசக்கு ஒன்றும் எலிேோவுக்கு ஒன்றுமோக மூன்று கூடோரங் கழே
அழமப் பபோம் " என்றோர்.
தோம் சசோல் வது என்ன சவன்று அவருக்குத் சதரிேவில் ழல. ஏசனனில்
அவரகே் மிகுந்த அச்சம் சகோை்டிருந்தோர்கே் . ( மோற் கு 9 : 5 )

1

Church of the Assumption, PJ
நம் பிக்ழகயின் அடிப் பழடயில் தோன் கிறிஸ்துவர்கேின் சசேல்
நடவடிக்ழககேோகும் . இபேசு, பமோபச உடன் எலிேோசு தங் குவதற் கு மூன்று
கூடோரங் கே் அழமத்து வரபவற் க்க தேோரோனோர். ஏன் இப் படி முடிவு எடுத்தோர்?
இபேசு, பமோபச உடன் எலிேோ மூன்று பபருக்கும் இழேப் போர இவ் விடத்ழத
அழமத்து வரபவற் க்க நிழனத்தோபரோ!

●சமூகத்தில் எத்ழதழகபேோருக்கு உதவி வரபவற் க படுகிறது?
●ேோருக்கு உதவி பதழவ?
●இந்த தவக்கோலத்தில் அவர்களுக்கு எவ் வோறு நம் பிக்ழகத் தரலோம் ?

இறுதிேோக கத்பதோலிக்க திருச்சழப மழறக்கல் வி பத்தி 1818ல் இருந்து ....
ஒவ் சவோரு மனிதனும் தம் இதேத்தின் வழிேோக ஆை்டவரின் மகிை் சசி
் ழே
நம் பிக்ழகயுடன் எதிர் சகோை்டு பரபலோகத்தில் இருந்து வரும்
கட்டழேகழே புனிதத்துடன் சசேல் நடவடிக்ழககழே வழி நடத்துவது
நம் பிக்ழகதோன்.

நம் பிக்ழகயும் சந்பதோஷமும் ஒன்பறோடு ஒன்று இழைந்து உே் ேது என நம்
கத்பதோலிக்க திருமழறக் கல் வி கற் றுக்சகோடுக்கிறது.
நோம் விடு படோமல் , நமது சசேல் நடவடிக்ழககே் மகை் சசி
் யுடன் இருக்க
நம் பிக்ழக எனும் எதிர்ப்போர்ப்புதோன் ழதேரிேமோகும் .

நம் பிக்ழகயுடன் இருந்ததோக ஏபதனும் நிழனவில் உே் ேதோ?

கவழலேோன சமேங் கேில் உங் கேிடம் அன்போக பபசிே நிழல அல் லது
ேோரவது அழமதி கோக்கபவை்டி பபசிே நிழல,
நை்பர்களுடன உைவு உட்சகோே் ளும் சமேம் , பூங் கோவில் நழடப் பயிற் சி ,
நை்பர்களுடன் கோற் பந்து போர்ப்பது, திருச்சழபயில் நழடசபரும் நிகை் வில்
கலந்து சகோே் வது, நம் பிக்ழகயுைர்வு ழபபிே் வோசிக்கபபோது
உைர்ந்திருக்கலோம் .

நம் பிக்ழகயின் நிழனவழலகழே நிழனத்துப் போர்ப்பது ஒரு
நம் பிக்ழகதோன்.
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நம் பிக்ழக எனும் தீப் சபோறி நம் இருதேத்தில் ஒேிர்வது உை்டு .
புனித பவுல் கூறிே ( 2 திசமோத்பதயு 1: 6 ) நம் பிக்ழக தீப்சபோறிகேோக மோறி
எதிபநோக்பகோடு வழி விட வேர பவை்டும் .

இரை்டோம் தவக்கோலத்தில் பேைிக்கும் பவழேயில் நோம் நம் பிக்ழகயுடன்
வோை சக்தியுே் ே நம் பிக்ழக மற் றவர்களுக்கும் பகிர்பவோம் .

ஆை்டவரின் வழிேோக நம் பிக்ழகயும் அழமதியும் வழி கோட்டுவோரோக.
ஆசமன்.

அன்னை மரியா விண்ணேற்பு ணேவாலயம்
www.assumptionpj.org
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