
 
    மேய்ப்புப்பணி கடிதம் 
 

 
சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நநர்ந்தாலும் நீர் என்ந ாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் 

அஞ்சிநடன்” (திபா 23:4) 
  
அன்பார்ந்த இறைமக்கநள, 
  

கடந்துச் சசல்லும் ஒவ்ச ாரு நாளும் எதிர்சகாள்ளும் அச்சுறுத்தலின் நபரில் ஆழ்ந்த க றையின் நிமித்தம் எ து இந்த 
நமய்ப்புப்பணி கடிதத்றத உங்களுக்கு எழுதுகிநைன். 
  
இந்த நகாவிட் -19  ஏற்படுத்தி  ரும் விறளவுகறளப் பற்றி நாம் சதாடர்ந்து  ாசித்து  ருகிநைாம்  .எங்கும் நீடிக்கப் 
பட்டுள்ள நடமாட்டக்கட்டுப்பாடு நறட முறையில் இருந்தநபாதும், சதாற்றின் எண்ணிக்றகயும் ம த்துயறை 
ஏற்படுத்தும் மைண எண்ணிக்றகயும், குறிப்பாக சிைாங்கூர் மாநிைத்தில் தி சரி அதிகரித்து  ருகிைது  .முன்றப விட 
இக்காைத்தில், ஏறைகள் மற்றும் எளிதில் பாதிக்கப் படக்கூடிய பிள்றளகள் மட்டில் இத்சதாற்று சகாண்டு ரும் சகாடிய 
பாதிப்புகறள குறித்து அதிகம் நகள்விப் படுகிநைாம். 
  
சபாருளாதாை,  சமூக, உணர்வுப்பூர் மா  மற்றும் உளவியல் ரீதியிைா  பாதிப்புகளுக்கு நமைாக, மக்களின் நல் 
 ாழ்வு அச்சுறுத்தும்  றகயில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது  .இந்த துன்பங் களுக்கிறடயில்  தற்நபாறதய அைசியல் 
நிறைதன்றமயற்ை சூைலும் நமலும் நிறைறய  சீர்குறையச் சசய்கிைது. மநைசியர்களாக இந்த சதாற்றைத் தடுத்து நிறுத்த 
முன் ை ந ண்டும். 
  
இந்த கடுறமயா  சூைலில் எழுந்துள்ள அச்சமும் பதட்டமும் மக்கறள உதவிகள் மற்றும் நம்பிக்றகயற்ை நிறைக்கு 
உட்படுத்தியுள்ள  .கா இந்த இருள் சூழ்ந்த பின் ணியா து இந்தத் சதாற்றுக் முடிவு விறைவில்  ந்துவிடும் என்ை 
நம்பிக்றக அளிப்பதாக இல்றை  .நமலும் இந்த கடுறமயா  சூைலிலும் நம்மில் மாைாமல் இருப்பது , கடவுள் நம்நமாடு 
இருக்கிைார் எனும் நம்பிக்றகதான் -ஆம் , நீடித்தப் புயலிலும் அ ர் நம்நமாடு இருக்கிைார். 
  
மனிதத் நதற களுக்கு உதவிகள்  ைங்கிட அதிகரித்து  ரும் தனிநபர்கள், பங்குகள் மற்றும் பணிக்குழுக்கள் 
உண்றமயில் கடவுள் நம்நமாடு இருக்கிைார் என்பறதயும், துன்பத் துயைங்கள் மற்றும்  ச ால்கள் நிறைந்த  காைங்களில் 
மனிதநநயப் பணிகள் தறைத்நதாங்கும் என்பறதயும் நமக்கு உணர்த்துகிைது. 
  
இன்று, இந்த சிக்கைா  நிறைத்தன்றமயற்ை சூைலில், கடவுளின் நிறையா   ாக்குறுதியா , “சாவின் இருள்சூழ் 
பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நநர்ந்தாலும் நீர் என்ந ாடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிநடன்” (திபா 23:4) என்பறத 
உங்களுக்கு நிற வூட்ட இக்கடிதம்  எழுதுகிநைன் . 
  
நம்மில் நிகழும் அற த்து நன்றமகள் மத்தியில்,  நிறையா  இறடவிடா இறை ந ண்டைால் நாம் தனிறமயில் இல்றை 
என்பறத நிற வில் சகாள்ந ாம். 
  
இநயசுவின்  ார்த்றதகளா , “சபருஞ் சுறம சுமந்து நசார்ந்திருப்நபாநை, எல்ைாரும் என்னிடம்  ாருங்கள், நான் 
உங்களுக்கு இறளப்பாறுதல் தருந ன்” (மத் 11: 28 ) என்பறத நிற வுகூரும் ந றளயில், நகாைாைம்பூர் மாமறை 
மா ட்டதின் அற த்து கத்நதாலிக்கறையும், எதிர் ரும் 15, ஜூறை, 2021 அன்று இயங்கறை  ழியாக , இைவு 9.00 
சதாடங்கி 10.00  றை இறை ந ண்டலில் ஒன்றிறணய அறைக்கிநைன். 
 
 சதாடர்ந்து,  எதிர் ரும் ச ள்ளிக்கிறம, 16, ஜூறை, 2021, (புனித கார்நமல் அன்ற  நிற வு நாள்  )அன்று , 
 ாருங்கள் நமது சதய்வீக மருத்து ைாகிய அன்ற  மரியா பரிந்துறைக்காக ந ண்டுந ாம்  .தனிநபர்களாக அல்ைது 

குடும்பமாக உங்களது இல்ைங்களில் ஆண்ட ரின் துக்க மறையுண்றமகறளத் தியானிப்நபாம் .பா த்தின் மீதும் 
த ச ற்றிசிலுற  மைணத்தின் மீதும் அ ர் அறடந்  நம்றம இந்தச் நசாதற ச் சூைலிலிருந்து விடுவிப்பதாக. 

 
கடவுள் அற த்றதயும் தமது கட்டுப்பாட்டில் சகாண்டுு்ள்ளநதாடு, அ ர் நமது  ாழ்ற  மாற்றிறமக்கும் 
 ல்ைறமறயயும் சகாண்டுள்ளார் என்பறத ஏற்கும் நாம், இறடவிடாது மன்ைாடுந ாம்  .கடவுளின் சதாடர்ச்சியா  

 மீதும்பாதுகாப்பு உங்கள் உங்கள் அன்புக்குரிய ர் மீதும் இருப்பதாக. 
 
உங்கநளாடு இறைந ண்டலில், 

 
 
 
 

 
நபைாயர்  ஜூலியன் லியாவ் சபங் கிம் 
திகதி : 09 ஜூறை, 2021 

 


