
HOPE DOES NOT DISAPPOINT.  Rom 5:5 

எதிர்ந ோக்கு ஒரு ந ோதும் ஏமோற்றம் தரோது . நரோம 5:5 

 

2015ம் ஆண்டு  ோங்கள் சுங்கக  ட்டோணியில் திருமணம் செய்து 
சகோண்நடோம். ின்னர் மகனவியின் செோந்த ஊரோன  ிந ோங் தி ோலில் 
வெித்து வருகிநறோம்.திருமணத்திற்குப்  ிறகு குழந்கத ந ரின்றி மிக 
துன் த்தில் இருந்நதோம்.மருத்துவரும் எங்களிகடநய எந்த ஒரு 
 ிரச்ெிகனயும் கிகடயோது என்று கூறினோர்.ஒரு ெில விவரிக்க முடியோத 
அனு வங்கள் வோயிலோக இகறவனின் அன்க  உணர முடிந்தது. 

 2018ல் புக்கிட் சமர்தோஜோம் புனித அன்னம்மோள் நதவோலயத்தில் 
உறவினர் திருமண மகறயுகறயின் ந ோது  டீத்திற்கு  ின்புறம்  ஜன்னல் 
வழியோக அழகிய மரம் ஒன்றிகன  ோர்த்நதன்.அவ்நவகளயில் என் 
மனதில் குரல் ஒன்று ஒலித்தது.அக்குரல் குழந்கத வரத்திற்கோக சஜ ிக்க 
செோன்னது.எனக்கு அது மிக ஆச்ெர்யமோக இருந்தது.அங்கிருந்த நதவோலய 
ககடக்குச் சென்று ெிறு குழந்கத இநயசுவின் சுரூ மும் செ மோகலயும் 
வோங்கி என் மகனவியிடம் சகோடுத்நதன்.அன்று முழுவதும் அக்குரல்  
மனதில் ஒலித்துக் சகோண்டிருந்தது. 

 ஒரு வோரம் சென்று  ிந ோங் சத ோலின் புனித அந்நதோனியோர் 
நதவோலயத்தில் ஞோயிறு திருப் லி நவகளயில் எனது மகனவி எனிட் 
எனச லுக்கு இதுவகர அவர் நகள்விப் டோத சுங்கக  த்துவில் உள்ள 
அமநலோற் வ ெிற்றோலயம் செல்லும் உணர்வு ஏற் ட்டது. 

 6 மோதங்கள் சென்று 2019 ச ப்ரவரி 5ம் திகதி இரண்டோம் முகறயோக 
ெீன ச ரு ோள் விடுமுகறயின் ந ோது மீண்டும் அமநலோற் வ ஆலயம் 
சென்நறோம்.மலோக்கோவிலிருந்து வந்திருந்த மக்கநளோடு ெநகோதரர் 
 ிரோன்ெிஸ்  கிர்ந்து சகோண்ட அற்புதங்கள் புதுகமககள 
செவிமடுத்நதோம்.அவ்நவகள என் மனதில்,அடுத்த முகற இங்கு  ீங்கள் 
வரும் ந ோது மூன்று ந ரோக வருவரீ்கள் என குரல் ஒலித்தது.எனக்கு 
 ம் ிக்கக  ிறந்தது.மகனவியும்  ோனும் அழுது சஜ ித்நதோம். 

  ஒரு மோதம் சென்று மோர்ச் 3ம் திகதி அச்செய்தி உறுதியோனது.என் 
மகனவியும் அவரின் தோயோரும் சுங்கக  த்து ஆலயம் சென்று 
வந்தனர்.மருத்துவரும் செய்தியிகன உறுதிப் டுத்தினோர்.எங்கள் மன 
மகிழ்ச்ெிக்கு அளநவ இல்கல.இதகன சதோடர்ந்து கனவின் வழியோக 



அழகிய ச ண் குழந்கதகய கண்நடன்.ஸ்நகன் வழியோக இதுவும் உறுதி 
செய்யப் ட்டது.ந றுகோலம் வந்ததும் மகனவிகய  ிரெவ அகறக்கு 
சகோண்டு சென்றனர்.ெிநெரியன் முகறயின் வழியோக குழந்கத  ிறக்க 
நவண்டும் என முடிவு வந்தது. ோன் சஜ மோகல செோல்ல 
ஆரம் ித்நதன்.கோகல 10.15க்கு என் செவிகளில் தூதர்களின் அழகிய  ோடல் 
குரல் நகட்டது.அகத நகட்டதும் என்  ய உணர்வு என்கன விட்டு 
 ீங்கியது.2019 அக்நடோ ர் 29ம் திகதி கோகல 10.29 மணிக்கு நஜோஎன்னோ 
எஸ்ரோ விர்ஜனீியோ எனும் அழகிய நதவகதகய என் மகனவி 
ஈன்சறடுத்தோர். 

 2020 மோர்ச் 14ம் திகதி,COVID 19 MCO  ோன்கு  ோட்களுக்கு முன்னர்,மூன்று 
ந ர் சகோண்ட குடும் மோக முன்பு செோன்னகதப்ந ோல,ஆண்டவர் 
நயசுவுக்கும் அன்கன மரியோவிற்கும்  ன்றி கோணிக்கக செலுத்த 
சென்நறோம்.அவ்விடத்கத விட்டு கிளம்பும் நவகளயில்  றுமணத்தோல் 
அந்த ெிற்றோலயம்  ிரம் ி இருந்தகத எங்களோல் உணர முடிந்தது. 

நயசுவிற்நக  ன்றி! மோதோவிற்நக  ன்றி! 
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