நாள் 1: அர்த்தமுள்ள சமுதாயம்
வேதோசிப்பு: வயாோன்: 14 : 18 - 26
தியானம்:
ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு பிரியா விடட ககாடுக்கிற நிகழ்ச்சிடயத்தான் இந்த
பகுதியில் காண்கிவறாம். குழந்டதகள் காப்பகத்தில் முதல்முடறயாக தனியாக விடப்பட்ட ஒரு ேயது
குழந்டதடயப்வபால சீடர்கள் கலங்கியிருந்தனர். அேர்கடளத் தம்முடடய தவிர்க்க முடியாத
மரணத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணும்படி, இவயசு முயன்று ககாண்டிருந்தார். ஆனால் சீடர்கவளா
ஆறுதலடடேதற்கு பதிலாக கலங்கிப் வபாய், அதிகமாக குழம்பியிருந்தனர். இவயசு தங்கடளகயல்லாம்
விட்டுப் வபாகப் வபாகிறகரன்று சீடர்களுக்கு புரிந்தது. ஆனால் அேவரா “நான் உங்களிடத்தில் ேருவேன்.
இன்னும் ககாஞ்ச காலத்தில் உலகம் என்டனக் காணாது, நீங்கவளா என்டனக் காண்பீர்கள்” என்றார்.
சீடர்கவளா அடதக் வகட்டு திடகத்துப் வபாய் இருந்தனர். வமவல கசால்லப்பட்ட அந்த ஒரு ேயது
குழந்டதயிடம் “ இன்னும் ஒரு சில மணி வநரங்களில் நான் திரும்பி ேந்து விடுவேன்” என்று ஆறுதல்
கசால்லுகிற தாடயப் வபால இவயசுவும் தம் சீடர்களுக்கு ஒரு உத்தரோதம் ககாடுக்கிறார். தாம் திரும்ப
ேருவேன் என்று அேருடடய ேருடகடயப் பற்றி கசால்லுகிறார். அேர்கடள விட்டு பிரிந்தவுடன் எப்படி
அேர்கள் இவயசுடேக் காண முடியும்? எப்படிகயனில் அேடர விசுோசிக்கிறேர்களால் மட்டுவம
அேடரக் காண முடியும். இவயசு இந்த உலகத்திலிருந்த நாட்களில், அேர் தான் வதேனுடடய குமாரன்
என்று இந்த உலகம் அேடர நம்பவில்டல.அப்படியிருக்க அேர் உயிர்த்கதழுதடல மட்டும் அேர்கள்
எப்படி நம்புோர்கள். இவயசுவதேனுடடய குமாரன் என்று நம்புேவத அேர் வமலுள்ள விசுோசமாகும்.
பிதா அேடர இந்த பூமிக்கு ச்ச்அனுப்பினார். இவயசு வதேவனாடிருந்தர், வதேனும் அேவராடிருந்தார்.
இவயசு பிசாசு பிடித்தேகரன்றும் அேர் வதேதூஷணம் கசால்லுகிறேகரன்றும் யூத மதத் தடலேர்கள்
அேடர ஒதுக்கினர். அவநகர் இவயசு கசய்த அற்புதங்கடளக் கண்டதினால் அேருடடய அற்புதங்கடள
நம்பினார்கள். ஆனால் அந்த அற்புதங்கள் யாரால் கசய்யப்பட்டது என்று அேர்களால் புரிந்து ககாள்ள
முடியவில்டல. இவயசு வதேனால் அனுப்பப்பட்டேர் என்படதயும், வதேன் அேருக்குள் இருந்து இந்த
அற்புதங்கடள கசய்கிறாகரன்றும் அேர்களால் ஏற்றுக் ககாள்ள முடியவில்டல. ஜனங்கள் இவயசுடே
தங்கள் வதடேகடளச் சந்திக்கிற ஒருேராகத்தான் பார்த்தார்கள். ஆண்டேரின் ோக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம்
நிபந்தடனகவளாடு கூடியடேகள். இவயசுவின்
வமல் அன்பாயிருந்து உண்டமயாய் அேரது
ோர்த்டதகடளக் டகக்ககாண்டு பிறடர வநசிக்கிறேர்கள் வதேனுடடய அன்பின் பரிபூரணத்டத உணர
முடியும். வதேன் எப்படி இவயசுவுக்குள்ளிருந்து அற்புதங்கடள கசய்தாவரா அப்படிவய ஆவியானேரும்
சீடர்களுக்குள் இருந்து அேர்கடள பலப்படுத்தினார். வயாோன் சுவிவசஷத்தில் இந்த அதிகாரத்தில் தான்
பரிசுத்த ஆவியானேடரப் பற்றி முதன்முதலாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரிசுத்த ஆவியானேருக்கு
வதற்றரோளர், ஆவலாசகர், உதவியாளர், மற்றும் எங்கும் நிடறந்திருப்பேர் என்று பல பதங்கள்
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அேர் சர்ே வியாபியாய் எங்கும் நிடறந்து காணப்படுகிறார். சத்திய ஆவியானேர்
வதேனுடடய ோர்த்டதயாக கேளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இவயசுோனேர் ஆவியானேர் மூலம்
தம்டம விசுோசிக்கிறேர்களுக்குள் ோசம் கசய்கிறார். இப்படி முப்பரிமாணமுள்ள, கதய்வீகமான
அரூபியாய் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானேராக மூேரும் ஒன்றாய் ோசம் கசய்ேடதத் தான்
திரித்துேம் என்று அடழக்கிவறாம். இப்படியாய் நாம் தனித்து விடப்படாமல் அேருக்குள் கபலன்
ககாள்ளுகிவறாம். ஆகமன்.

கலந்துடரயாடல்:

வயாோன் 14:12ல் இவயசு தம்முடடய சீடர்கடள வநாக்கி, என்டன
விசுோசிக்கிறேன் நான் கசய்த கிரிடயகடள தானும் கசய்ோன். இடேகடளப் பார்க்கிலும் கபரிய
கிரிடயகடளயும் கசய்ோன்”என்றார். இடத நீங்கள் எவ்ோறு காண்கிறீர்கள்?

கஜபம்: பிதாவே உம்முடடய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒன்று கூட கசய்த ோய்ப்புக்காக உமக்கு நன்றி. நீர்
எங்கடள அடழத்த ஊழியத்திற்கு எங்கள் இருத்யங்கடளயும், டககடளயும் கபலப்படுத்துகிற வநரமாய்
இந்த வநரம் இருப்பதாக. ஆண்டேவர கபண்களாய் கூடி உம்முடடய ஊழியத்டத கசய்ய
ேந்திருக்கிவறாம். எங்கள் சவகாதரிகளுக்கு ஆதரடேக் காட்டும் படி இந்த சமுதாயத்தில் எங்கடள
ஒன்றாய் இடணத்தருளும். நாங்கள் ேசிக்கிற இடங்களிவல, அன்டபயும், சமாதானத்டதயும், நீதிடயயும்
நாடும்படியான ோஞ்டசடய எங்கள் இருதயத்திவல டேத்தருளும். ஆகமன்.

நாள் 2: வசடே கசய்யும் சமூகம்
வேத ோசிப்பு: யாத்திராகமம் 1: 15 -22
தியானம்:
நமக்கு ககாடுக்கப்பட்ட இந்த வேத பகுதியில், பார்வோன் எபிவரய தாய்மார்களுக்கு பிறக்கும் அடனத்து
ஆண் குழந்டதகடளயும் பிறந்தவுடன் டநல் நதியில் வீசி விடும்படி கட்டடளயிட்டடத காண்கிவறாம்.
இப்படியாக பல குழந்டதகளும் ககால்லப்பட்டனர்.
இப்படிப்பட்ட ஒரு இனப்படுககாடல?
காரணம் என்ன? முதலாேதாக, பார்வோன் எபிகரய மருத்துேச்சிகளிடம் எபிகரய தாய்மார்களுக்கு
பிறக்கும் அடனத்து ஆண் பிள்டளகடளயும் ககால்லும்படி கட்டடளயிட்டும் அந்த காரியத்தில் அேன்
வதால்வி கண்டான். சிப்பிராள், பூோள் என்னும் அந்த மருத்துேச்சிகள் தங்கள் உயிடரயும் படணயம்
டேத்து எபிகரய குழந்டதகடளக் காப்பாற்றினர். இப்படிப்பட்டக் காரியத்டத கசய்ய யாரும்
அேர்கடளக் கட்டாயப்படுத்தவில்டல. நான்கு தடலமுடறக்கு முன்பு, இஸ்ரவேலர்களுக்கு எகிப்து ஒரு
பாதுகாப்பான இடமாக இருந்தது. எகிப்தில் பஞ்சம் ஏற்பட்டு, தங்கள் முற்பிதாோகிய வயாவசப்பு அந்த
பஞ்சத்திலிருந்து எகிப்டதக் காப்பாற்றிய வபாது இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்துக்குச் கசன்றனர். அப்வபாது
இஸ்ரவேலர்கடள எகிப்தியர்கள் நன்கு பராமரித்துக் ககாண்டனர். நாளடடவில் இஸ்ரவேலர்கள் பலுகி,
கபருகி மிகப் கபரிய ஜனக்கூட்டமானார்கள். கேளி நாட்டேர்கள் கபருகியவுடன் உள்நாட்டில் உள்ள
மக்களுடடய மரியாடத குடறந்துவிட்டதுவபால் ஆகி விட்டது. எகிப்திவல வயாவசப்டப அறியாத ஒரு
ராஜா வதான்றினான்; வயாவசப்பு பஞ்சகாலத்தில் எப்படி எகிப்டத காப்பாற்றினான் என்படதகயல்லாம்
நிடனக்காமல், இஸ்ரவேல் ஜனங்கடள அடிடமகடளப் வபால நடத்தினான். எபிவரய
மருத்துேச்சிகளாகிய சிப்பிராள், பூோள் என்பேர்கள் சர்ேேல்ல வதேனாகிய ஆண்டேரின் திட்டத்துக்கு
உண்டமயுள்ளேர்களாய் நடந்து, ஏவலாஹிம் வதேனுடடய திட்டத்டத நிடறவேற்ற உறுதுடணயாய்
கசயல்பட்டார்கள். அேர்கள் பார்வோடனக் காட்டிலும் வதேனுக்கு மிகவும் பயந்து நடந்தார்கள்.தங்களது
கசாந்த ோழ்க்டகடயக் காட்டிலும் , இஸ்வேலில் உள்ள கபண்கள், குழந்டதகளுடடய சமுதாயத்டத
மிகவும் மதித்தார்கள். தங்கள் ஜீேவன வபானாலும் பரோயில்டல என்று, பார்வோனுடடய கட்டடளக்கு
கீழ்படியாமல் இருந்து விட்டார்கள். “நாம் நன்டமக்கு துடண வபாேது மட்டுமல்ல, தீடமக்கு எதிர்த்து
நிற்க பழக வேண்டும்” என்று கரே. டாக்டர்.மார்டின் லூதர் கிங் ஜுனியர் தனது சுயசரிடதயில்
கசால்லியிருக்கிறார்; இதில் எனக்கு எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்டல என்கிறார். எபிவரய
மருத்துேச்சிகள் ராஜ கட்டடளக்கு கீழ்படியாவிட்டால் உண்டாகும் ஆபத்டத கபரிதாக நிடனக்காமல்
அடதயும் சந்திக்க தயாரானார்கள். மறுபடி மறுபடியும் நமது விசுோசம் நமக்கு கற்பிக்கும் காரியம்
என்னகேன்றால் “சத்தியம் நம்டம விடுதடலயாக்கும்”. இறுதியாக சிப்பிராள், பூோள் என்பேர்கள்
குழந்டதகடள காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ராஜாவிடம் கபாய் கசால்லவும் துணிந்து விட்டார்கள்.
பார்வோனுடடய முதல் திட்டம் வதால்வியில் முடிந்து விட்டாலும் கூட ,இஸ்ரவேலர்கடள
ஒடுக்குேதற்குரிய எல்லா ேழிமுடறகடளயும் கசய்ய அேன் தயாராக இருந்தான். எனவே தான்
இஸ்ரவேலர்கடள ககால்லுேதற்குரிய அனுமதிடய எகிப்தியர்களுக்கு ககாடுத்து இருந்தான். ஆனால்
அேனுடடய எந்த திட்டங்களுவம ஆண்டேடர வநசிக்கிற, ஆண்டேருக்கு பயந்து நடக்கிற
பிள்டளகளிடம் கசயல்படாமல் வபாய் விட்டது. ஆண்டேரது தடலயீடு மட்டும் ஒருேரது ோழ்க்டகயில்
இருக்குமானால், சாதாரண மக்களும் கூட அசாதாரமான காரியங்கடள கசய்ய முடியும். ஆண்டேருடடய
ரட்சிப்பின் திட்டத்துக்கு அேர் யாடர வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்த முடியும்.

கலந்துடரயாடல் : உங்களது சமுதாயத்தில் நாட்டு பற்று என்ற கபயரில் கபண்களும் பிள்டளகளும்
என்னவிதமான பிரச்சடனகடள எதிர் வநாக்குகின்றனர்?

கஜபம்:

அன்புள்ள ஆண்டேவர நாங்கள் ஒன்று கூடி இன்று உம்டம வசவிக்க ேந்திருக்கிவறாம்.
சிப்பிராள், பூோள் வபால நாங்களும் உம்மில் உறுதியாய் இருக்க உதவி கசய்யும். உமக்கு ஊழியம் கசய்ய
எங்களுக்கு உதவி கசய்யும். உம்முடடய திருத்கதாண்டட கசய்யக் கூடிய உதவியாளர்களாகவும்,
அருட்பணியாளர்களாகவும், சிறந்த குடும்பத் தடலவிகளாகவும் இருக்க எங்கடள அடழத்திருக்கிறீர்.
உமக்கு நாங்கள் சிறந்த ஊழியம் கசய்ய சமுதாயமாக எங்கடள ஒன்றிடணயும். உம்முடடய அடழப்புக்கு
கீழ்படிந்து, உம்முடடய விருப்பத்டத நிடறவேற்றுகிறேர்களாக நாங்கள் ோழ எங்களுக்கு உதவி
கசய்யும். ஊழியம் கசய்ய எங்கடள ஊக்குவித்து, டதரியப்படுத்தும். ஆகமன்.

நாள் 3: நன்றியுள்ள சமுதாயம்
வேத ோசிப்பு: எபிவரயர் 10:24,25
எபிவரயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்டத ஒரு நிருபம் என்று கசால்ேடதவிட ஒரு சிறந்த பிரசங்கம் என்று
கசால்லலாம். கிறிஸ்த்துேத்டத ஏற்றுக்ககாண்ட யூதர்களுக்கு எபிவரய வேதாகமம் ஒரு அேசிய
ேழிகாட்டியாக இருந்தது. கிறிஸ்துடே ஏற்றுக்ககாண்டதினால், அேர்கள் தங்கள் படழய
பழக்கங்கடளயும் சமுதாயதாய ேழக்கத்டதயும் விட வேண்டியிருந்தது . இவயசு கிறிஸ்துடே
ஏற்றுக்ககாண்டபின் இேர்களுடடய ோழ்க்டக அற்புதமாக மாறியிருப்பினும், இவயசுவின் சமுதாயத்தில்
இருப்பது அவ்ேளவு சுலபமாகயில்டல. துன்புறுத்தலுக்கும் சிடறப்பிடிப்புக்கும் உட்ப்பட்ட ஒரு
சிறுபான்டம கூட்டத்தில், இந்த புதிய கிறிஸ்தேர்கள் ஒரு சிறுபான்டமயினராயிருந்தார்கள். ஆதலால்,
இந்த நிருபத்தில், பல விதங்களில் இந்த நூலின் ஆசிரியர் அேர்கடள ஊக்குவிக்கிறார். நாம் இன்று
தியானிக்கவிருக்கும் இந்த பகுதியில், எப்படி இப்படிப்பட்ட சோல்கள் நிடறந்த சமுதாயத்தில்
இருப்பதால் நமக்கு வநரிடும் பயரங்களிலிருந்து நம்டம எப்படி காத்துக்ககாள்ேகதன்று பார்ப்வபாம்:
1.
2.
3.

சமுதாயத்தில் ஒருேடர ஒருேர் வநசித்து நன்டமச்கசய்யும்படி ஊக்குவிப்பது.
ஐக்கியத்தில் நிடலத்திருப்பது
ஒருேடர ஒருேர் கபலப்படுத்துேது.

‘தூண்டுதல்’ என்பது எப்வபாதும் ஒரு விரும்பதகாத கசயலாயிருக்கிறது. ஆனால், ஒருேடர ஒருேர்
வநசிக்க கசால்லி தூண்டுேதற்கு இரக்கம், நீடியப்கபாறுடம, கஜபம் மற்றும் பயிற்சி வதடே. இந்த புதிய
யூத கிறிஸ்தேர்கள் ஒருேடர ஒருேர் மாத்திரம் அல்ல கமாத்த சமுதாயத்துக்கும் நன்டம கசய்து பிறடர
வநசிக்கும்படி ஊக்குவிக்க வேண்டியிருந்தது. இதனால்தான் ஐக்கியம் ஒரு முக்கிய கருவியாயிருக்கிறது.
ஐக்கியங்களின் மூலமாகதான் நாம் கடந்து வபாகும் பிரச்சடனகள் ஏவதா வித்தியாசமான பயங்கரமான
காரியங்களல்ல, அடேகள் பிறர் ோழ்க்டகயிலும் வநரிடக்கூடியடேககளன்றும், அந்த பிரச்சடனகடள
பிறர் எப்படி சந்திக்கிறார்ககளன்றும் கதரிந்துக்ககாள்ளமுடியும். ஐக்கியங்கிளின் மூலமாக கேவ்வேறு
பின்னனிகளிலிருந்து ேரும் அவநகடர நாம் சந்திக்க முடியும். தங்கள் சந்வதாஷங்கள் மற்றும் வசாகங்கடள
பகிர்ந்துக்ககாள்ள ஒரு தளமாக அடமயும். இந்த காலத்தில், நமது வேத ஆராய்ச்சி குழுக்களும்
சடபக்குழுக்களும் இப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்திற்கான ோய்ப்டப தருகிறது. இந்த எபிவரய நிருபம்,
கிறிஸ்தேர்கள் ஏன் இவயசுடே பின்பற்ற முடிகேடுத்தார்கள் என்று அேர்களுக்கு திரும்பவும்
நியாபகப்படுத்துகிறாது. இப்படிப்பட்ட உற்சாகம், நம்டம அமிழ்த்தும் மன அழுத்தங்கடள கடளந்து,
நம்டம கபலப்படுத்தி நமக்கு ஊட்டமளிக்கும். இப்படிப்பட்ட ககாடுக்கும் மனப்பான்டமயின் அருடம,
நாம் வதேனிடத்திலுருந்து கபற்றுக்ககாண்டதிலிருந்து நாம் கற்றுக்ககாள்ளலாம். இந்த எபிவரயர்கள்
வதேனுடடய கபரிதான பரிசாகிய தமது அன்டப இவயசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய்
கபற்றுக்ககாண்டார்கள். இவயசுவே தமது சிங்காசனத்டத விட்டு, நம்டம இரட்சிக்க இறங்கி ேந்தது,
நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நாம் எப்படி எளிய சமுதாயங்களிலிருப்பேர்களுக்கு உதவுமுடியுகமன்று
காட்டியிருக்கிறார். இவயசு அேர்கடள வநசிக்கிறாகரன்று அேர்களுக்கு நமது வசடேகள் மூலமாகவோ
அல்லது ஆறுதலான ோர்த்டதகள் மூலமாகவோ கேளிப்படுதுேவத வபாதுமான பரிசு. இப்படிதான் அந்த
எபிவரயர்களும் ஒருேடர ஒருேர் தாங்கினார்கள். இதுவே வதேனின் அன்பின் சமுதாயம்.

கலந்துடரயாடல்: நீங்கள் ஒருேருக்கு ககாடுத்த ஏதாேகதாரு பரிசு அேர்களுடடய ோழ்க்டகடய
மாற்றியதா? நீங்கள் ஏன் அந்த பரிடசக்ககாடுத்தீர்கள்?

கஜபம்:
பிதாவே, நாங்கள் பிறருக்கு உதேவும் உற்சாகப்படுத்தவும் ககாடுத்த ோய்ப்புகளுக்காக உமக்கு நன்றி.
வதடேயுள்வளார்களுக்கும் எளிவயார்களுக்கும் உதவும் மனப்பான்டமடய எங்களில் சிருஷ்டியும்.
நாங்கள் பிறருக்கு ககாடுப்பது அேர்களுக்கு ஆசீர்ோதமாக அடமயும்படி கிருடப கசய்தருளும்.

நாள் 4: அக்கடற ககாண்ட சமூகம்
வேதோசிப்பு: லூக்கா 2: 1 – 7
தியானம்:

லூக்கா இவயசு கிறிஸ்துவின் பிறப்டபப் பற்றி கசால்லும்வபாது அங்வக சுற்றிலும் நடந்த
அவநக சம்பேங்கடளப் பற்றி கூறுகிறார். மரியாள் இவயசுடே பிரசவிப்பதற்கு ஏறக்குடறய 80 டமல்
தூரம் நடந்து கசல்ல வேண்டி இருந்தது. எந்த ஒரு ஆர்பாட்டமும், ஆடம்பரமும், ககாண்டாட்டமும்,
ஆரோரமும் இல்லாமல்தன் குழந்டதடயப் கபற்கறடுத்தாள். ஒரு ஏடழக் குடிடசயில் ஆடுமாடுகள்
மத்தியில் தான் அேர்கள் தங்குேதற்கு இடவம கிடடத்தது. அேர்களுடடய சூழ்நிடல மிகவும்
வமாசமானதாக காணப்பட்டாலும் தங்களுக்கு கிடடத்தேற்றிற்காக ஆண்டேருக்கு அேர்கள் நன்றி
கசலுத்தினார்கள். கபண்களுக்கு இயற்டகயிவலவய தங்கள் குழந்டதகளுக்கு பாலூட்டவும்,தாயின்
உடல்சூவட பிள்டளகளுக்கு ஒரு சிறந்த அரேடணப்பாகவும் அடமந்திருக்கிறது. மரியாளும் தன்
குழந்டதடய துணிகளில் சுற்றி முன்னடணயில் படுக்க டேத்து இருந்தாள். கதாட்டிவல இவயசுவுக்கு
கட்டிலாகவும், டேக்வகாவல கமத்டதயாகவும் இருந்தது. மரியாள் தனக்கு ஏற்பட்ட இப்படிப்பட்ட
சூழ்நிடலகளுக்காக கேடலப்பட்டுக் ககாண்டு இருந்திருக்கலாம். ஆனால் இந்த சூழ்நிடலகடள
சந்வதாஷமாக ஏற்றுக் ககாண்டார்கள். மரியாள் வதேதூதன் தன்னிடம் ேந்து வபசியவுடன் அந்த
ோர்த்டதக்கு கீழ்படிந்து, ஏற்றுக் ககாண்டு ஆண்டேவர உம் சித்தம் என் ோழ்க்டகயில் நடக்கட்டும் என்று
ஒப்புக்ககாண்டார்கள். ஆனாலும் அேர்கள் பிரயாணம் முழுேதிலும் ஏற்பட்ட அடலச்சல்கள்,
மனஉடளச்சல்கள், அேமானங்கள், தங்குேதற்கு கூட இடமில்லாத சூழ்நிடலகள் ஏன் ஏற்பட்டதது?
குடிமதிப்கபழுதப்படுபடிக்கு மரியாவளாவட கூட அேளுடடய உறவினர்கள், அண்டட அயலார்
அடனேரும் கபத்வலவகமுக்கு கசன்றிருப்பார்கள். ஒரு சிலர் அங்வகவய ேசித்திருந்திருப்பார்கள். அவநகர்
மரியாடளக் குறித்து தேறாக வபசியிருக்கலாம். அேதூறாக, மனம் வநாகும்படி திட்டியிருக்கலாம். ஆனால்
மரியாள் ஆண்டேருடடய சித்தம் நிடறவேறுேதற்காக எல்லாேற்டறயும் தாங்கிக் ககாண்டார்கள்.
கபாதுோகவே கபண்கள் தங்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்ட கபாறுப்புக்கடள நிடறவேற்ற சில வநரங்களில்
இப்படிப்பட்ட சூழ்நிடலகடள ஏற்றுக்ககாள்ள வேண்டியுள்ளது. மாத்திரமல்ல மரியாள் என்ன கசய்ய
வேண்டும் என்று ஆண்டேர் வகட்டுக் ககாண்டாவரா அடத அேர்கள் கசய்ய வேண்டியதாயிற்று.
எப்படிப்பட்ட கண்டனங்கள்,அேமானங்கள் கேளியிலிருந்து ேந்தாலும் அடேகடளப் பற்றி
கேடலப்படாமல்,ோர்த்டதகளால் விேரிக்க முடியாத ஒரு சந்வதாஷத்டத மரியாள் தனக்குள்வள டேத்து
இருந்தார்கள். லூக்கா புத்தகத்தில் விேரித்துள்ளபடி இவயசுடேப் பார்க்க வ்ந்த முதல் விருந்தாளிகவள
ஏடழ வமய்ப்பர்கள்தான்.
நாம் ோழும் இந்நாட்களில் அந்நிய வதசத்திலிருந்து ேந்து குடிவயறியிருக்கும் அந்நிய
கதாழிலாளர் குடும்பங்கள், அகதிகளாக ேந்து தங்கியிருக்கும் குடும்பங்கள், தங்கவளாடு ஆறுதலாய்
யாராேது ஒரு ோர்த்டத வபசமாட்டார்களா என்று ஏங்கிக் ககாண்டிருக்கலாம். ஏடழத் தாய்மார்கள், இளம்
ேயதிவல ஏமாற்றப்பட்டு டகவிடப்பட்ட இளம் தாய்மார்கள் இப்படிப்பட்டேர்கள் நாம் ோழும் இந்த
சமூதாயத்தில் நம்டமச் சுற்றிலும் இருக்கலாம். இப்படி ஏமாற்றப்பட்ட கபண்கள், ,பலருடடய
விமர்சனங்களுக்கும், அேமானமான வபச்சுக்களுக்கும் ஆளாகலாம். இேர்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட
சூழ்நிடலக்குத் தள்ளப்பட்டனர் என்று நமக்குத் கதரியாது. நாம் இப்படிப்பட்டேர்கடள எப்படி ஏற்றுக்
ககாள்ளுகிவறாம். இேர்கடள நாம் பார்க்கும் விதம் வேறு, ஆண்டேர் பார்க்கும் விதம் வேறு. ஆண்டேர்
அேர்களுடடய ோழ்க்டகயில் அேர்களுடடய தள்ளப்பட்ட நிடலடமடய, அன்பு கசலுத்த யாரும்
இல்லாத நிடலடமடய பார்க்கிறார். இப்படிப்பட்ட கபண்கள் மனரீதியாக, உணர்வுரீதியாக,
ஆன்மீகரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு இருப்பார்கள். சடபயில் உள்ள கபண்களாகிய நாம் இப்படிப்பட்ட
கபண்கடள அடடயாளம் கண்டு அேர்கவளாடு ஆறுதலான ோர்த்டதகடளப் வபசி, அேர்களுகடள
உற்சாகப்படுத்தி அேர்கள் ஒரு நம்பிக்டகயான ோழ்வு ோழ நாம் ேழிகாட்ட வேண்டும்.
கபத்வலவகமிலிருந்த அந்த சத்திரக்காரடனப் வபால நம்மிடத்தில் உள்ளடத மற்றேர்களுக்கு ககாடுக்கப்
பழக வேண்டும். ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்து இந்த உலத்தில் பிறந்து எப்படி இந்த உலகத்திற்கு
சந்வதாஷத்டதக் ககாடுத்தாவரா அேருடடய பிள்டளகளாகிய நாமும் அேருடடய அன்டப
மற்றேர்கவளாடு பகிர்ந்து, அேர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட சந்வதாஷத்டதக் ககாடுக்க வேண்டும்.

கலந்துடரயாடல்:

நம்பிக்டகயற்ற நிடலடமயில் ோழும் அந்நிய வதசத்தினர், ஏடழத்தாய்மார்கள்,
இளம் தாய்மார்களுக்கு கிறிஸ்துே சமூதாயமாக நாம் என்ன மாதிரியான உதவிகடள கசய்யலாம்?

கஜபம்: ஆண்டேவர அவநக ஜனங்கள் வீடு ோசல் இன்றி, தங்கள் கசாந்த நாட்டட விட்டு அகதிகளாக,
அந்நிய கூலிகளாக எங்கள் மத்தியில் கஷ்டப்பட்டுக்ககாண்டு இருக்கிறார்கள் . இப்படிப்பட்டேர்கள் ஒரு
நல்ல, ஆவராக்கியமுள்ள சமூகமாய் அேர்கள் ோழ அேர்க்ளுக்கு உதவி கசய்யும். ஆண்டேவர நாங்கள்
அேர்களுக்கு உதே,எங்கள் கண்கடளயும், எங்கள் இருதயத்டதயும் திறந்தருளும். ஆகமன்.

நாள் 5: பராமரிக்கும் சமுதாயம்
வேத ோசிப்பு: ரூத் 1:16 - 2: 3
:
நவகாமி தன் கணேரும், தன் இரண்டு மகன்களும் மரித்தவுடன் தன் கசாந்த ஊருக்கு மறுபடியும் திரும்ப
வேண்டி இருந்தது. அக்காலத்தில் வீட்டில் ஆண்கள் இல்டலகயனில் கபண்களுக்கு ேருமனத்துக்கு வேறு
ேழியில்டல. நவகாமி எவ்ேளவு ேற்புறுத்தியும் கூட ரூத் தன் மாமிடய கதாடர்ந்து கபத்லவகமுக்கு
ேந்தாள். நவகாமியும் அேளுடடய மருமகள் ரூத்தும்
. நவகாமி
கபத்கலவகமுக்கு ேந்தவுடவன அேடள பார்க்க அேளுடடய உறவினர்கள் அடனேரும் ேந்து விட்டனர்.
ஆனால் நவகாமி அேர்கடளப் பார்க்க ஆர்ேமாக இருந்தாவளா இல்டலவயா, வேதத்தில் காணப்படுகின்ற
பதிவு, அேள்,”நீங்கள் என்டன நவகாமி என்று கசால்லாமல் மாராள் என்று கசால்லுங்கள்; சர்ேேல்லேர்
எனக்கு மிகுந்த கசப்டபக் கட்டடளயிட்டார். நான் நிடறவுள்ளேளாய் வபாவனன். கர்த்தர் என்டன
கேறுடமயாய் திரும்பி ேரப் பண்ணினார்” (20 -21) என்றாள். நவகாமி தற்வபாதுள்ள சூழ்நிடலகடளப்
பார்த்து ஆண்டேடர குடற கூற கதாடங்கினாள். ரூத்தின் மூலமாக , அேள் பிடிோதமாய் தன் மாமிடய
பின்பற்றினதின் நிமித்தமாக ஆண்டேர் அேர்கடள ஆசீர்ேதிக்கப் வபாேடத அேள் உணர்ந்து
ககாள்ளவில்டல. நவகாமியும் அேளுடடய கணேன் எலிகமவலக்கு, அேனுடடய இரண்டு குமாரர்கள்
மக்வலான், மற்றும் கிலிவயான் என்பேர்கள் 10 ேருடங்களுக்கு முன்பு கபத்லவகமில் ஏற்பட்ட ஒரு
பஞ்சத்தினிமித்தமாக வமாோப் வதசத்தில் குடிவயறியிருந்தார்கள்.நவகாமி என்பதற்கு சந்வதாஷம் அல்லது
மதுரம் என்று அர்த்தம். ஆனால் அேள் இப்வபாது வசார்வுற்றேளாக, ஏழ்டம நிடலயில் ோழ்ந்து ேந்தாள்.
தனது கணேனது நிலமும் இப்வபாது மற்றேர்கள் டகயில் உள்ளது.
.
. இஸ்ரவேலில் நிலம் உள்ளேர்கள் தங்கள் ேயலில் அறுப்பு
அறுக்கும்வபாது அரிக்கட்டுக்கட்டுகளிலிருந்து சிந்தினடேகடள ஏடழகள் நிலம் இல்லாத
அந்நியர்களுக்கு கபாறுக்கிக் ககாள்ளும்படிக்கு விட்டு விடுோர்கள். இேர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு
ஆசீர்ோதம் மறுபடியும் ரூத்தின் மூலமாக ேருகிறது. எப்படிகயனில், ரூத் ேயலில் கதிர்கடளப்
கபாறுக்கிக் ககாள்ள கசன்ற இடம் நவகாமி உறவினனான வபாோஸின் ேயல். அப்கபாழுது வபாோஸ்
அறுக்கிறேர்கள் வமல் கண்காணியாக டேக்கப்பட்ட தன் வேடலக்காரன் மூலமாய் அேள் நவகாமியின்
உறவினள் என்று அறிந்து ககாண்டான். வபாோஸ் தன் வேடலகாரடனப் பார்த்து அேளுக்கு சிறப்பு
சலுடககள் ககாடுத்து அேர்கள் ேயலிவலவய இருந்து வதடேயானடத எடுத்துக் ககாள்ளவும் தன்
வேடலக்கார்கவளாவட சாப்பிடவும், தண்ணீர் குடிக்கவும் கட்டடளயிட்டான். மீதியானடத தன்
மாமிக்கும் ககாண்டு கசல்லக் கட்டடளயிட்டான். ரூத் தன் கணேன் இறந்தவுடன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும்
இல்லாமல், தன்னுடடய எதிகாலம் பற்றி கூட நிடனக்காமல் தன் மாமிடயப் பின் கதாடர்ந்ததற்கு ஏற்ற
பலடன வதேன் அேளுக்கு ககாடுத்தார். வபாோஸ் ரூத்டத திருமணம் கசய்து ககாண்டு அேடளயும்,
நவகாமிடயயும் பராமரித்தான். அேர்கள் ஒரு குமாரடனப் கபற்று இந்த சமுதாயத்திற்குக் ககாடுத்து
அேனுக்கு ஓவபத் என்று வபரிட்டார்கள்.நவகாமி அந்தப் பிள்டளடய தன் மடியிவல டேத்து ேளர்த்து
அதற்கு தாயானாள்.கடடசியாக தனக்குண்டானடதகயல்லாம் மீட்டுக்ககாண்டாள்.அேள் சமூகத்தினர்
அடனேரும் அேவளாடு வசர்ந்து ஆரோரப்பட்டனர். ஒவபத் தாவீதின் தகப்பனாகிய ஈசாயின்
தகப்பன்.இவயசு கிறிஸ்துவும் அந்த ேம்சத்திலிருந்துதான் ேந்தார். ரூத்தின் ேரலாறு ஒவ்கோரு
கபண்களும் எப்படி சமுதாயத்வதாடு ஒற்றுடமயாக, ஒருேருக்ககாருேர் ஆதரோக இருக்க வேண்டும்
என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்.நவகாமியும், ரூத்தும் மீட்கப்பட்டார்கள்.இந்த அழகான கடதயில்
ேருேடதப் வபால தான் ஆண்டேராகிய இவயசு கிறிஸ்துவும் நம்டம மீட்டுக்ககாள்ேதற்காக நமக்கு
இரண்டாேதாக ஒரு சந்தர்ப்பத்டதக் ககாடுக்கிறார்.ஆண்டேருக்கு நன்றி கசலுத்துவோம்.

கலந்துடரயாடல்: அவநக வநரங்களில் நாம் பிரச்சடனகள் மத்தியில் கடந்து வபாகும்
வபாது,ஆண்டேர் நமக்கு இதுேடரக் ககாடுத்த ஆசீர்ோதங்கடள மறந்து வபாய் விடுகிவறாமா??

கஜபம்: உலகத்தில் மனிதர்கள் எவ்ேளவு ககாடுடமயானேர்களாய் இருக்கிறார்கள் ஆண்டேவர.
இடேகடளகயல்லாம் எங்களால் ஏற்றுக்ககாள்ளவும், நம்பவும் முடியவில்டல. தங்கள் சுய
லாபத்திற்காக கபாய் கசால்ேதும், கடப்பிதழ்கடள திருடுேதும்,கபண்கள் மற்றும் பிள்டளகடள
சிடறபிடிப்பது வபான்ற காரியங்கடள கசய்து ேருகிறார்கள். இேர்கள் இவ்விதமான ‘ஆள் கடத்தல்’
ேடலயில் சிக்கிக்ககாள்ளாத படிக்கு, வதடேயுள்ள இச்சனங்களுக்கு சட்டரீதியான நியாயமான வேடல
கிடடக்கும்படி அருள்புரியும், இடத நாங்களும் கண்டும் காணாதேர்கள் வபால் இருந்து விடுகிவறாம்;
எங்கள் வமல் தடயயுள்ளேராயிரும். எங்கள்வமல் இரக்கமாகி நாங்கள் மற்றேர்களுக்கு உதவி கசய்ய
எங்களுக்கு கிருடப கசய்தருளும்.. ஆவமன்.

நாள் 6: சமுதாயத்தில் தாய்மார்கள்
வேதோசிப்பு: லூக்கா 2: 36-38
தியானம்:

ஒருமுடற ஒரு வபாதகரிடம் ஒரு கபண் ேந்து, சடபகளில் தாய்மார்கள் எப்படிப்பட்ட
பங்டக ஆற்ற வேண்டுகமன்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று வகட்டார். அந்த வபாதகரால் உடவன
பதிலளிக்க முடியவில்டல. சிறிது வநர தயக்கத்திற்குப் பிறகு அேர் அந்த கபண்ணிடவம, யார் சடபயின்
தாய்மார்கள் என்று வகட்டார். யாகரல்லாம் மற்றேர்களிடம் உண்டமயான பரிவும்,கரிசடனயும், அன்பும்,
கபாறுடமயும் காட்டுகிறார்கவளா அேர்கள் எல்லாருவம தாய்மார்கள்தான் என்று கசான்னார். எல்லா
சடபகளிலும் ஆண்டேர் அவநக தாய்மார்கடளக் ககாடுத்து சடபகடள ஆசீர்ேதித்து இருக்கிறார். சில
வநரங்களில் சடப ஆராதடன வநரங்களிலும், மற்ற அவநக காரியங்களிலும் தாய்மார்கள் வதடேயான
ஆவலாசடனகடள ேழங்கி, சடபகடளயும் விவசஷமாக இளம் தாய்மர்கடளயும் சரியான ேழிகளில்
நடக்க உதவுகின்றனர். லூக்கா புத்தகத்தில், அதன் ஆசிரியர் அன்னாளுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுடரடய
ககாடுத்து இருக்கிறார். அன்னாள் என்பதற்கு கிருடப நிடறந்தேள் என்று அர்த்தம்.அேர்களுடடய
முக்கியத்துேத்டதக் குறிக்கும் ேடகயில் அேர்களுடடய தகப்பன் கபயர், வகாத்திரம் மற்றும் அேர் ஒரு
சிறந்த தீர்க்கதரிசி என்ற எல்லா விபரங்கடளயும் குறிப்பிட்டுள்ளர். வேதத்தில் அன்னாளுடடய ோழ்க்டக
அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவயசுடேக் குறித்து , அேடரக் கண்டவுடன் இஸ்ரவேலில்
மீட்புண்டாக ேந்தேர் இேர்தான் என்படத அேர்களுடடய உள்ளான இருதயத்தில் உடவன உணர
முடிந்தது. இந்நாட்களில், அன்னாடளப் வபால சடபக் கூட்டங்கடள நடத்துேதிலும், ஆண்டேருக்கு
முதலிடம் ககாடுப்பதிலும், எல்லாேற்றிலும் ஸ்வதாத்திரம் கசலுத்துேதிலும், அன்பிலும்,
மனவுருக்கத்திலும், சடபடய சுற்றி நடக்கிற காரியங்கடள உள்ளுணர்ோல் உண்ர்ந்து அதற்வகற்ற
ஆவலாசடனகடள கசால்லுேதிலும், உண்டமயான காரியங்கடள மட்டுவம வபசும் தாய்மார்கடள இன்று
சடபகளில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறதா??அசுத்தங்கள் நிடறந்திருந்த அந்தாட்களில் அன்னாள் தன்
பரிசுத்தத்தில் உறுதியாக இருந்து சடபயில் ஒரு முன்னுதாரணமான தாயாக விளங்கினார். அேர்
தீர்க்கதரிசனமாக இவயசுவே இஸ்ரவேடல மீட்கப்வபாகிற மீட்பர் என்படத உறுதியாக கூறினார்.
இவயசுவின் தாயாகிய மரியாளும் கூட டதரியமானேராக, ஆண்டேருடடய சித்தம் கசய்ேதில்
கீழ்படிந்தேராக,விசுோசத்தில் உறுதியானேராக ஒரு சிறந்த முன் மாதிரியான தாயாக இருந்தார்.நமது
சடபகளில் இருக்கும் தாய்மார்களும் அன்னாடளப் வபால, மரியாடளப் வபால சிறந்த தாய்மார்களாய்
விளங்க வேண்டும். நமது சடபயின் தாய்மார்கள் இளம் தாய்மார்களுக்கும், ோழ்க்டகயில்
வபாராடிக்ககாண்டிருக்கும் தாய்மார்களுக்கும் தங்களுடடய வநரத்டத ஒதுக்கி அேர்கள் நல் ேழியில்
ஆண்டேவராடு நடக்க உதவி கசய்ய வேண்டும். நமது சடபகளில் ஆண்டேர் ககாடுத்து இருக்கிற
அருடமயான தாய்மர்களுக்காய் ஆண்டேருக்கு நன்றி கசலுத்துவோம். ஆகமன்.

கலந்துடரயாடல்: இப்படிப்பட்ட நிடலயில் உள்ள நமது சடபயின் கபண்களுக்கு தாய்மார்களாகிய
உங்களின் பங்களிப்பு என்ன? .

கஜபம்:
கர்த்தாவே, எங்கவளாடு கூட இருக்கும் சவகாதரிகளின் வதடேகடள அறிந்து அடேகடள சந்திக்க
எங்களுக்கு கிருடப கசய்ேதற்காக உமக்கு நன்றி. அன்னாடளப்வபால், எங்களுக்கு உம்முடடய
கேளிப்பாடுகடள தாரும். வதடேயுள்ளேர்களுக்கு நாங்கள் தகுந்த ேடகயில் உதே எங்களுக்கு ேழிகடள
ோய்க்கப்பண்ணும்.. இவயசுவின் நாமத்தில் கஜபிக்கிவறாம் நல்ல பிதாவே. ஆவமன்.

நாள் 7: கற்றுக்ககாள்ளும் சமுதாயம்
வேத ோசிப்பு: அப்வபாஸ்தலர் 16:13-15
தியானம் : கபத்தானியா மரியாள் ஆண்டேரின் பாதத்தின் அருகில் அமர்ந்திருந்து எப்படி காரியங்கடளக்
கற்றுக்ககாண்டாவளா (லூக்கா 10:38-42) அவத வபால லிதியாளும் புதிய காரியங்கடளக் கற்றுக்
ககாள்ேதில் மிகவும் ஆர்ேமுடடயேளாய் இருந்தாள். பவுல் குறிப்பிடும் வபாது அேர்கள் ஓய்வு நாள்
வதாறும் ஆற்றினருவக கூடி கஜபம் பண்ணுகிற இடத்தில் லிதியாள் என்னும் ஸ்தீரியும் ேந்து
ஆண்டேருடடய ோர்த்டதடயக் வகட்டுக் ககாண்டிருந்தாள். லிதியாள் ஒரு சிறந்த ஞானமுள்ள கபண்.
அேள் ஞானத்டதத் வதடி ககாண்டிருக்கும் ஒரு கபண். அேள் வியாபாரம் கசய்ேடதப் பற்றி அறிந்தாள்.
அேள் ஒரு சிறந்த வியாபாரி. லிதியாள் இரத்தாம்பரம் (PURPLE CLOTH) விற்கிற ஒரு ஸ்தீரியாய் இருந்தாள்.
இரத்தாம்பரம் என்பது ராஜ பரம்படரயினர் உடுத்தக் கூடிய ஒரு ஆடம்பரமான உடட.. லிதியாள் தன்
வியாபாரத்டத எப்படி உயர்ந்த நிடலயில் சிறப்பாக நடத்துேகதன்று அறிந்திருந்தாள். ஏகனனில்
வேதத்தில் அேடளப் பற்றிக் கூறும்வபாது அேளுடடய வியாபாரத்தில் அேளுக்குத் துடணயாக எந்த
ஆண்களும் இருந்ததாக குறிப்பிடவில்டல. லிதியாள் தன் கசாந்த ஊரான தியத்தீராவிலிருந்து இரத்தாம்பர
வியாபாரம் சிறந்து விளங்கக் கூடிய வியாபார ஸ்தலமான பிலிப்பு பட்டணத்திற்கு மாற்றி
ேந்திருந்தாள்.அேள் வியாபாரத்தில் ஒரு சிறந்த கபண்ணாக இருந்த வபாதிலும் ஆண்டேடர
முழுமனவதாடு வதடுேதில் சிறிதும் குடறயவில்டல.அேள் ஒரு சிறந்த ஆராதடன தடலவியாக
இருந்தாளா என்று கதரியவில்டல, ஆனால் பவுலும் மற்றேர்களும் கூடி கஜபிக்க ேருடகயில் மற்ற
கபண்கவளாடும் கூட ேசனத்டதக் வகட்க ஆர்ேமாய் ேந்திருந்தாள் என்று வேதம் கூறுகிறது. சீலாவும்,
தீவமாத்வதயுவும் வசர்ந்து கசய்த ஊழியங்களில் இவயசுவே வதேன் என்று கூறி ஆண்டேர்
கேளிப்படுத்தின காரியங்கடள பவுல் அேர்களுக்கு உறுதுடணயாய் இருந்து கசய்து ேந்தார்.இந்தக்
காரியம் லிதியாளுடடய ோழ்க்டகயில் ஊழியத்தின் வமல் ஒரு ஈர்ப்பு ேரக் காரணமாக
அடமந்தது.லிதியாளும் தன்னுடடய ோழ்க்டகடய ஆண்டேருக்ககன்று அர்ப்பணித்து தன் முழு
இருதயத்வதாடும், தன் முழு ஆத்துமாவோடும் அேருக்கு ஊழியம் கசய்து ேந்தாள்
ஒரு சிலர் பிறக்கும்வபாவத தடலடமத்துே குணம் உடடயேர்களாய்
பிறக்கின்றனர்.
லிதியாளும்
அப்படிப்பட்டேள்தான்.
வியாபாரத்திலும்
சரி
ஆண்டேடரப்
பின்பற்றுேதிலும் சரி அேள் சிறந்து விளங்கினாள். இேள் ஆண்டேடர ஏற்றுக் ககாண்டதினிமித்தம்
அேளுடடய முழுக் குடும்பமும் இேடள பின்பற்றி ஆண்டேருக்குள் ேந்து ஞானஸ்நானம் கபற்றார்கள்
என்று வேதம் குறிப்பிடுகிறது.அேள் அப்படிப்பட்ட தடலமத்துே குணம் உள்ளேளாய் இருந்ததினால்
தான் வியாபார உலகத்திலும், ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் அேடள அவநகர் பின்பற்றினர். ஐவராப்பாவில்
இவயசுடய தன் கசாந்த ரட்சகராக ஏற்றுக் ககாண்ட முதல் கபண் என்ற மதிப்டப
கபற்றேள்.பவுலும்,சீலாவும், தீவமாத்வதயுவும் ஊழியம் கசய்த வபாது அேர்கடள தனது வீட்டில் ஏற்றுக
ககாண்டு தன் வீட்டில் கூட்டங்கள் நடப்பதற்கு தன் வீட்டடத் திறந்து ககாடுத்து, ஊழியங்கள்
ேளர்ேதற்கும், அடேகள் கதாடற்ேதற்கும் லிதியாள் காரணமாக இருந்துள்ளாள். அந்நாட்களில்
கிறிஸ்தேர்களுக்கு அவநக உபத்திரேங்கள் காணப்பட்ட வபாதும் அேள் டதரியமாக தன் வீட்டில்
ஊழியம் நடக்க உறுதுடணயாய் இருந்தாள். லிதியாளின் இந்த கசயல்தான் நாளடடவில் அந்த இடத்தில்
ஊழியங்கள் ேளரவும், சடபகள் கபருகவும் காரணமாக இருந்தது. பின் நாட்களில் பவுல் பிலிப்பு
பட்டணத்டத விட்டு கசன்ற பின்பும் கூட சடபகள் அந்த இடத்தில் மிகவும் உற்சாகமாய் ேளர்ந்தது.
காரணம் லிதியாளின் அர்ப்பணிப்பு. பவுல் தனது நிருபங்களில் குறிப்பிடும் வபாது, நீங்கள் கதாடர்ந்து
உற்சாகமாய் இந்த ஊழியங்கடள கசய்யுங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். இப்படியாக லிதியாள் மூலமாக
ஐவராப்பா வதசம் முழுேதும் ஊழியங்கள் ேளர்ந்து கபருகிற்று.சடபகள் ேளர்ந்தனச்ச். கதாடக்கத்தில்
அேள் ேசனங்கடளக் கற்றுக் ககாள்ளத்தான் ஆர்ேமாய் ேந்தாள். இப்வபாது அேள் மற்றேர்களுக்கு
ஆண்டேடரப் பற்றி கற்றுக் ககாடுக்கக் கூடிய ஒரு ஆசிரிடயயாக மாறி விட்டாள்.அேளுடடய வீட்டு
சடப புது விசுோசிகளுக்கு அேர்களுடடய ோழ்க்டக மாறக்கூடிய இடமாகவும், புதிய காரியங்கடளக்
கற்றுக் ககாள்ளவும், ஆண்டேடரத் துதிக்கக் கூடிய இடமாகவும் மாறி விட்டது.

கலந்துடரயாடல்: ஒரு

குறுகிய காலத்துக்குள் ஏதாேது புதிய காரியங்கடளக் கற்றுக் ககாண்டு அடத
மற்றேர்களுக்கு கற்று ககாடுத்த அனுபேம் உண்டா?

கஜபம்:

வதேவன, நீர் எங்களுக்ககன்று டேத்திருக்கும் சித்தத்டத எங்களுக்கு கேளிபடுத்தி அடத
நிடறவேற்றியருளும். லிதியாளுக்கு இருந்த டதரியத்டதயும், தரிசனத்டதயும் எங்களுக்கும் தாரும்.
பவுடலப்வபால், மரியாடளப்வபால் எங்கடள பயன்படுத்தும். ஆவமன்.

