
 

 

 

 

 

நாம் அன்பில் மலர-ப ாராட, வெற்றிக்கான இறைென் அருளும் 

வ ாற்காலம். 

இறை மானிட உைறை புதுப்பிக்க ைருைதே இத்ேைக்காலம். 

இவ்வுைறை புதுப்பித்து ககாள்ள மனிேனுக்கும் இறைைனுக்குமிறடதே 

உறைோடல் கெய்ே நம்றம அறைக்கின்ைது இத்ேைக்காலம். 



 

      நமது ைாழ்வில் பல்தைறு ைழிகளில் நம்தமாடு உைைாடிே இறைைன்- 

இத்ேைக்காலத்தில் தன்  ாடுகளின் ெழியாக நம்பமாடு அெர் 

வகாண்டுள்ள அன்ற , உைறெ உறுதி டுத்த நமக்கு அறைப்பு விடுக்கின்ை 

காலபம இந்த தெக்காலம். 

இறைைாக்கினர்கள் ைழிோக தபசிே இறைைன் நீதிேறலைர்- 

அைெர்கள் ைழிோக மானிட இனத்தின் இடறிே பாறேறேச் ெமன் 

கெய்ேதை இறுதிோக அன்றனமரி ைழிோக ேன் அன்பு மகறன மானிடர் 

பால் ககாண்ட அன்பின் உச்ெ கட்டமாக அறமகிைது இதேசுவின் ைருறக.  

    ைந்ேைர் 12 ைேது ைறை கபற்தைாரின் பாதுகாப்பிலும்;இறைைனின் 

திட்டத்தில் 30 ைேது ைறையிலும், ெமுோோத்றே   பகுப்பாய்வுச் கெய்து 

சிேறிே மானிடறை கைன்கைடுக்க சித்ேம் ககாண்டார். அேன் உச்ெகட்டம் 

ோன் திருமுழுக்கு தோைானிடம் கபற்ை தோர்ோன் நதிகறை 

அதிெேங்கறள நிறனவு கூறுகிைது. 

 

      திருமுழுக்கு தோைானும் இறைைனின் மீட்பு திட்டத்தின் ஓர் 

அங்கமாக இதேசுவுக்கு முன்பாகச் கென்று தமடுபள்ளங்கறள ெமன் 

படுத்துகின்ைார். மீட் ர் ெருொர் என் றத  றைசாற்றுகின்ைார். எனதை 

திருமுழுக்கு தோைானும், இதேசுகிறிஸ்துவும் இறைைனின் மீட்பு 

திட்டத்தின் கருவிகளாைார். 

 

     இங்தக திருமுழுக்கு தோைானின் பிைப்பு ெக்கரிோவுக்கு கபிரிதேல் 

ைானத்தூேரின் மங்கள கெய்திோக அருளப்பட்டது. இறைமகன் 



இதேசுைக்கு கன்னி மரிோளின் கருைறை. இங்தக கபரிதேல் 

ைானத்தூேரின் மங்களகெய்தி ெற்று கூர்ந்து கைனியுங்கள். 

 

     இதேசுவின் முன்தனாடிோன திருமுழுக்கு தோைான் பிைப்பு முதிர்ந்ே 

ைேது மலடி எனப்படும் எலிெகபத், இங்தக ைாழ்த்துறை கெய்தி 

ெக்கரிோவுக்கு ைைங்கப்பட்டது. இதே தநைம் இங்தக! இறைறமந்ேன் 

பிைப்பு கன்னி கருோங்கி ஒரு மகறன கபறுைாள் என்று எொோ 

இறைைாக்கினர் கெய்தி. கபிரிதேல் ைானத்தூேன் ைழிோக மரிோவுக்கு 

ைைங்கப்பட்டு மீட்பர் பிைந்ோர். இந்ே இரு உன்னேர்களின் பிைப்பு 

இவ்வுலறக மீட்கும் கருவிோக அறமந்ேது.  

      

 

    நாம் பிைைன்பில் ைறைவும், மலர்ந்திடவும் அறைப்பு விடுக்கும் 

காலமாகும். 

 

அன்பர்கதள ! வீடு என்று ஒன்று இருந்ோல் அேற்கு ைாெற்படி என்று 

ஒன்று இருக்கும். இதேதபால் உைவு என்று ஒன்று இருந்ோல் உைெல்களும், 



விரிெல்களும் உைவின் பங்காளிகளாக அறமந்து விடுகின்ைது. 

அதேதபால இறை-மனிே- உைவிலும் ஏமாற்ைங்கள், விரிெல்கள், 

தபாைாட்டங்கள் ஏற்படுைது ெகஜதம! இேறன உறைோடல் ைழிோக 

இறைைதனாடு மன்னிப்பு கபை நம்றம ோோரிக்கும் காலம் ோன் 

ேைக்காலம். 

 

      ஏன் இந்ே இறைைன் எனது விண்ணப்பங்கறள மட்டும் ஏற்பது 

இல்றல? ஏன் நமது தேறைகறள புரிந்துக் ககாள்ள மறுக்கின்ைார் என்று 

எத்ேறனதோ புண்பட்ட உள்ளங்களின் புலம்பல்களாகும்! அதிலும் 

சிைப்பாக இறைபக்தியிலும், ஞானத்திலும் இறைைதனாடு உைவு 

ககாண்டைர்கதளாடு இறைைன் அதிகம் தபாைாடுகின்ைாம். வதா.நூல் 32 

அதிகாைத்தில் தோபு இறைைதனாடு தபாைாட தைண்டியுள்ளது. 

ஏகனன்ைால் இறைைனின் உன்னேமான இந்ே உைறை புரிந்துக் ககாள்ள 

மனிேனும் தபாைாட தைண்டியுள்ளது. 

 

       இங்தக இதேசு சிலுறையில் கூடுமானால் இந்ே துன்பகலம் என்றன 

விட்டு அகலட்டும் என்ைார். இறைமகனுக்கு இந்ே நிறல என்ைால் 

மனிேன் என்பைன் இறைொேல் ோதன! என்பறே பதிவு கெய்திடுவீர்.   

இறைைா நீர் எறே தைண்டுமானாலும் ககாடும்; இறேமட்டும் துன்பம் 

மட்டும் ககாடுத்துவிடாதீர் என்று தைண்டுைது பலரின் தைண்டுேலாகும். 

ஆனால் சில தநைங்களில் எது நடக்க கூடாது என்று நிறனத்தோதமா அது 

ோன் நடக்கும். 

 



      இறை-மனிே தபாைாட்டம் என்பது நம்றம பலவீனப்படுத்தி ககாள்ள 

அல்ல! மாைாக நமது உைறை பலப்படுத்திக் ககாள்கின்தைாம். நாம் 

விழிப்தபாடு இருந்து எங்தக எப்படி இறைைன் உைவு பாலம் 

அறமக்கின்ைார் என்பறே உணர்ந்து ககாள்ள ேைக்காலம் 

அறைக்கின்ைது. ேைமுேற்சிகறள ஏற்தபாம். ோனேர்மங்கறள பகட்டாக 

அல்ல, மறைைாக உேவிகெய்து பலம் தெர்ப்தபாம்!  

வச ம், தெம், தர்மம், ப ான்ை மூன்று ெழிகளில் 

இறை மனித உைறெ ெளர்த்வதடுப்ப ாம். 

 

     ேைக்காலம் மனமாற்ைத்தின் காலம் என்பேறன உணர்ந்து  

மன்னிப்றப இேேத்தில் நிறுத்தி, நல்ல பண்பாட்டிறன கைத்தில் ஏந்தி, 

இறை அன்றனயின் ைழி நடத்ேலும் நமக்கு துறணோக அறமந்திட ேை 

முேற்சியில் ஈடுபடுதைாம். 

 

 

                                                                                                                            ஆவமன் 


