
28.09.2015:-நெஞ்சம்நிறை ென்றி, ெம்பிக்றையுடன் பயணத்றை நிறைவு 

நசய்கிறைன். 

இந்ொள்ைளில் நீங்ைள் என்றைக் 

ைவனித்துக் நைாண்டது மற்றும் 

உங்ைளின் ைாராள வரறவற்பு, நீங்ைள் 

இறயசுவிடம் றவத்துள்ள அன்புக்கும், 

விசுவாசத்துக்கும் அறடயாளமாை 

உள்ளை. 

இதேத ோல், ஏழைகள், த ோயோளிகள், வீடற்றவர் மற்றும் 

குடிதயற்றேோரரிடமும்  டந்து ககோள்ளுங்கள். வோழ்வின் ஒவ்கவோரு 

நிழைக்கும் ஆேரவோக இருங்கள். குடும்  வோழ்வு மீது அக்கழற 

கோட்டுங்கள். இழவயழைத்திலும் இதயசு உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறோர் 

என் ழே நீங்கள் ஏற்றுக் ககோள்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் மீது 

அக்கழற கோட்டும்த ோது இதயசுவுக்தக அக்கழற கோட்டுகிறீர்கள். 

ேங்களின் சோட்சிய வோழ்ழவப்  கிர்ந்துககோண்ட குடும் ங்களுக்கும் 

எைது க ஞ்சோர்ந்ே  ன்றி. ஒருவர் ேைது வோழ்வுப்  யணம்  ற்றி 

க ோதுவில் த சுவது அவ்வளவு எளிேல்ை. ஆயினும், அக்குடும் த்திைர் 

 ம் ஆண்டவர் முன்னிழையில் த ர்ழமழயயும், ேோழ்ழமழயயும் 

கவளிப் டுத்திைர். குடும்  வோழ்வின் அழைத்து வளழமயிலும், 

 ன்ழமத்ேன்ழமயிலும் அேன் அைழக  ோம் ஒவ்கவோருவரும் 

கோட்டிதைோம்.  ைமோை சமுேோயத்திற்கு குடும் த்தின் முக்கியத்துவம் 

குறித்து இந் ோள்களில்  ோம் கசய்ே கச மும், சிந்ேழைகளும், 

குடும் ங்கள் கேோடர்ந்து தூய வோழ்வில் வோைவும், அழவ எத்ேழகய 

சவோல்கழள எதிர்த ோக்கிைோலும் அவற்றின் மத்தியில் திருஅழவ 

ேங்கதளோடு இழடவிடோமல் தேோள்ககோடுத்து  யணம் கசய்கின்றது 

என்று அழே த ோக்கவும் உேவும் என்று  ம்புகிதறன். 



 ம் அழைவழரயும் மழறப் ணி திருத்தூேர்களோக 

வோைதவண்டுகமன் ழே நிழைவு டுத்தும் ஹூனிப்க தரோ கசர்ரோ 

அவர்கழளப் புனிேரோக அறிவித்ே நிகழ்வு என் உள்ளத்தில் மிகவும் 

க கிழ்ச்சிழய ஏற் டுத்தியது. தீழமயின் புதிரோை சக்தி  ற்றிப் த சுகின்ற, 

ேழரமட்டமோக்கப் ட்ட உைக வர்த்ேக ழமயம் இருந்ே நிழைவிடத்தில் 

பிறசமய சதகோேர சதகோேரிகளுடன் நின்று கசபித்ேது என் உள்ளத்ழேத் 

கேோட்டது. 

தீழம ஒருத ோதும் இறுதியில் கவற்றியழடயோது. ஆைோல் இழறவனின் 

இரக்கம்நிழற திட்டத்தில் அன்பும், அழமதியுதம கவற்றி க றும் 

என் தில்  ோம் உறுதியோய் இருக்கிதறோம். இந்ே அகமரிக்கப் பூமி 

அளப் ரிய ககோழடகள் மற்றும் வோய்ப்புக்களோல் 

ஆசிர்வதிக்கப் ட்டுள்ளது. 

உங்களிடம் ஒப் ழடக்கப் ட்டுள்ள மனிே மற்றும் க ோருளோேோர 

வளங்கழளப்  ரோமரிப் தில் நீங்கள்  ல்ைவர்களோகவும், மைத்ேோரோளம் 

உள்ளவர்களோகவும் இருக்க தவண்டும் என் தே எைது கச ம். 

இந் ோள்களில்  ோம் ஒன்றுதசர்ந்து கசபித்ே த ரங்களிலும், இங்கு 

இடம்க றும்  ை பிறரன்புப்  ணிகளிலும் இழறமக்களின் விசுவோசச் 

சோன்று வோழ்ழவக் கோண முடிந்ேது. இதயசு, அவரின் திருஅழவ,  ம் 

குடும் ங்கள், சமுேோயம் என்ற க ரிய குடும் ம் ஆகியவற்றுக்கோை 

உங்கள் ஆர்வத்ழே வற்றவிட தவண்டோம். இத்திருத்தூேப்  யண  ோள்கள், 

நிழைத்ே, ேோரோளக் கனிகழளக் ககோணர்வேோக. நீங்கள் 

இழறவனிடமிருந்து இைவசமோகக் ககோழடகழளப் க ற்றது த ோை 

அவற்ழறத் ேனிப் ட்ட கசோந்ே வோழ்வுக்கோக அல்ைமோல், பிறருக்கு 

இைவசமோகக் ககோடுங்கள். 

க ஞ்சம் நிழறந்ே  ன்றி மற்றும்  ம்பிக்ழகயுடன் இப் யணத்ழே நிழறவு 

கசய்கிதறன் என்று விமோை நிழையத்தில் கூறிைோர் திருத்ேந்ழே 

பிரோன்சிஸ். 


