HERALD April 10, 2022
HERALD 10 April, 2022

2121

IRAITHOOTHAN
IRAITHOOTHAN

நலிந்தவனை நல் வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறினவ நான் பெற்றிட, ஆண்டவராகிய என்
தனைவர், கற்ற ானின் நானவ எைக்கு அளித்துள்ளார்; கானைறதாறும் அவர் என்னைத்
தட்டி
எழுப்புகின் ார்;
கற்றொர்
றகட்ெதுறொல்
நானும்
பெவிபகாடுக்கச்
பெய்கின் ார்.ஆண்டவராகிய என் தனைவர் என் பெவினயத் தி ந்துள்ளார். நான்
கிளர்ந்பதழவில்னை. விைகிச் பெல்ைவுமில்னை. அடிப்றொர்க்கு என் முதுனகயும்,
தாடினயப்
பிடுங்குறவார்க்கு
என்
தானடனயயும்
ஒப்புவித்றதன்.
நிந்தனை
பெய்றவார்க்கும்
காறி
உமிழ்றவார்க்கும்
என்
முகத்னத
மன க்கவில்னை.
(எொயா 50:4-6)

உடன்பிறந்த உணர்வுடன் வரவவற்ற

மால்ட்டா மக்களுக்கு நன்றி நவில்ந்தார்
திருத்தந்தத!

வத்திக்கான்:
அன்புச்
ெறகாதரெறகாதரிகறள, உங்கள் அனைருக்கும்
வணக்கம். கடந்த ெனி, ஞாயிறு ஆகிய
இரு
நாள்களில்,
திருத்தூதுப்
ெயணமாக மால்ட்டாவுக்குச் பென்
ற ன். இப்ெயணம், சிை காைத்திற்கு
முன்ைர்
திட்டமிடப்ெட்டது.
மால்ட்டா, மத்தியதனரக் கடலின் மத்தி
யில் அனமந்திருக்கும் ஒரு தீவாக
இருந்தறொதிலும், ெைர் இந்நாடு ெற்றி
அறிந்திருக்கவில்னை. இத்தீவு மக்கள்,
மிகப் ெழங்காைத்திறைறய நற்பெய்தி
னயப்
பெற் ைர்.
ஏபைனில்,
திருத்தூதர்
ெவுல்,
இத்தீவின்
கடற்கனரகளுக்கு
அருகில்
கப்ெல்
றெதத்தில்
சிக்கியறொது,
அவரும்,
அவறராடு கப்ெலில் ெயணம் றமற்
பகாண்ட 270க்கும் றமற்ெட்ட மக்க
ளும் அற்புதமாய் காப்ொற் ப்ெட்டைர்.
மால்ட்டா மக்கள், இவர்கள் அனை
வனரயும்
“மிகுந்த
மனிதறநயத்
துடன்” (28:2) வரறவற் ைர் என்று
திருத்தூதர் ெணிகள் நூலில் ெதிவு
பெய்யப்ெட்டுள்ளது. “மிகுந்த மனித
றநயத்துடன்” என்ெனதறய, எைது
திருத்தூதுப் ெயணத்தின் தனைப்ொக
வும்
பதரிவுபெய்றதன்.
புைம்
பெயர்ந்றதார் எதிர்பகாள்ளும் பிரச்
ெனைகனளத்
தீர்ப்ெதற்குரிய
ொனதனய மட்டுமல்ை, இந்த உைகம்,
உடன்பி ந்த உணர்னவ மிகத்தாராள
மாக
பவளிப்ெடுத்தி,
அவ்வுணர்வு
பகாண்டதாக அது அதிகமதிகமாக
மா றவண்டும்
என்ெதற்காகவும்,
அனைவனரயும் அச்சுறுத்துகின் ஒரு
“கப்ெல்
றெதத்திலிருந்து”
நாம்
காப்ொற் ப் ெடும்ெடியாகவும் இத்

மனிதாபிமான

நல்செண்ணத்தில் வபார்
நிறுத்தம் வததவ

வத்திக்கான்: உக்னரனில் இடம்பெற்றுவரும் றொர்
உடைடியாக நிறுத்தப்ெடுவதன் வழியாக, அப்ொவி
குடிமக்கள், அத்தியாவசியமாை மனிதாபிமாை
உதவிகனளப் பெ
இயலும் என்று, ஐக்கிய
நாடுகள் நிறுவைத்தின் தனைனமப் பொதுச்
பெயைர் அந்றதானிறயா கூட்றடரஸ் அவர்கள்
மார்ச் 28, கடந்த திங்களன்று கூறியுள்ளார்.
மனிதாபிமாை றொர் நிறுத்தம் உடைடியாக
இடம்பெறுவதன்
மூைம்,
ஐ.நா.வின்
றகாட்ொடுகளின்
அடிப்ெனடயில்,
அனமதி
உடன்ொட்னட உருவாக்கும் அரசியல் ரீதியாை

23ம் றயாவான் புைம்பெயர்ந்றதார் னமயத்தில் திருத்தந்னத

தனைப்னெத்
றதர்ந்துபகாண்றடன்.
இந்றநரத்தில், மால்ட்டாவில், மிகுந்த
தாராளமைறதாடு
எைக்கு இனிய
வரறவற்ெளித்த அரசுத்தனைவர், அரசு
அதிகாரிகள், ஆயர்கள், கத்றதாலிக்கர்,
மற்றும் ஏராளமாை தன்ைார்வைர்
களுக்கு மீண்டும் நன்றி பொல்கிற ன்
என் ார்.
இவ்வாறு, கடந்த புதன் மன க்கல்வி
யுனரனய
மால்ட்டா
திருத்தூதுப்
ெயணத்திற்கு அர்ப்ெணித்து அந்நாட்டிற்
காக
இன வனை
றவண்டிைார்
திருத்தந்னத பிரான்சிஸ். பின்ைர்,
உக்னரன் நாட்டின் புச்ொ நகரிலிருந்து
வந்த உக்னரன் றதசியக் பகாடினயத்
தூக்கிக்
காண்பித்தெடி
றெசிய
திருத்தந்னத, அந்நகரில் இடம்பெற்
றுள்ள ெடுபகானைகள் குறித்த ஆழ்ந்த

றவதனைனய பவளியிட்டு, அந்நாட்டில்
றொர் முடிவுக்கு வரறவண்டும். மற்றும்,
அப்ொவி மக்கள் பகால்ைப்ெடுவது
நிறுத்தப்ெடுமாறு அனழப்புவிடுத்தார்.
றமலும்,
உக்னரன்
புைம்பெயர்ந்
றதானர தாராளமைறதாடு வரறவற்று,
மிகச்சி ந்த முன யில் உதவுகின்
றொைந்து
நாட்டு
மக்களுக்கு
திருத்தந்னத நன்றி கூறிைார். அதற்குப்
பின்ைர், நம் தவக்காைப் ெயணம், தூய
ஆவியாரின் அருளால் தூய்னமப்ெடுத்
தப்ெட்ட, மற்றும் புதுப்பிக்கப்ெட்ட
இதயங்கறளாடு
உயிர்ப்னெக்
பகாண்டாடுவதற்கு நம்னம அனழத்துச்
பெல்வதாக. என்றுனரத்து, எல்ைாருக்
கும் தன் அப்றொஸ்தலிக்க ஆசினரயும்
அளித் தார் திருத்தந்னத பிரான்சிஸ்.
றமரி பதறரொ: வத்திக்கான்

உண்னமயாை
றெச்சுவார்த்னதகனள
முன்றைாக்கி நடத்திச்பெல்ை முடியும் என்றும்
கூட்றடரஸ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.
நியுயார்க்கில்
பெய்தியாளர்களிடம்
றெசிய
கூட்றடரஸ் அவர்கள், றொர் நிறுத்தம் ஏற்ெடுவது,
இப்றொர்
உைக
அளவில்
ஏற்ெடுத்தியுள்ள
எதிர்வினளவுகனளக் கனளய உதவும் என்றும்,
ஏற்கைறவ
பெருந்பதாற்றின்
எதிர்ப்ொதிப்புக்
களிலிருந்து மீண்டுவர இயைாமல் துன்புறும் ஏனழ
நாடுகள்,
இப்றொரால்
பெரிதும்
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளை
என்றும்
கூறியுள்ளார்.
இப்றொரில் ரஷ்யா ெயன்ெடுத்தக்கூடும் என்று
அஞ்ெப்ெடும்
அணு
ஆயுதங்களும்,
றவதிய
ஆயுதங்களும் தவிர்க்கப்ெடறவண்டும் என்றும்,
அறிவற் தைமாகத்
பதாடங்கப்ெட்டுள்ள
இப்றொரில்
ஆயிரக்கணக்காை
மக்கள்
உயிரிழந்துள்ளைர்,
ஒரு
றகாடிப்
றெர்
புைம்பெயர்ந்துள்ளைர்
எைவும் கூட்றடரஸ்
அவர்கள் பதரிவித்தார்.

அருள்தந்தத விண்சென்ட் வதாமஸ் பங்குத்தந்ததக்கான நியமனக்
கடிதம் சபற்றார்

ரவாங், சிைாங்கூர்: கடந்த ஏப்ரல் 2, 2022
ெனிக்கிழனம, ரவாங்கில் உள்ள புனித
யூதா தறதயு ெங்கு வரைாற்றில் மற்ப ாரு
சி ப்பு நாளாக அனமந்தது.
அன்று
அப்ெங்கின்
புதிய
ெங்குத்தந்னதயாக
அருள்தந்னத
விண்பென்ட்
றதாமஸ்
அவர்கள்
றகாைாைம்பூர் மாமன மாவட்
டத்தின் றெராயர் ஜூலியன் லியாவ்
அவர்களால் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்
ெட்டார்.

னகயுடனும், உண்னமயுடனும் றநர்னமயு
டனும் ்ெணி பெய்வார் என்று கூறி ெங்கின்
தி வுக்றகானள அருள்தந்னத வின்பென்ட்

ஏ க்குன ய 600 ெங்கு மக்கள் ெங்றகற்
மானைத் திருப்ெலியில் றெராயரிடமிருந்து
அருள்தந்னத
விண்பென்ட்
றதாமஸ்
அவர்கள் நியமைக்கடிதத்னதப் பெற்றுக்
பகாண்டார். இதுறவ ெங்குத்தந்னதயாகப்
பொறுப்றெற்கும் இவரது முதல் ெங்கு
என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது.
றெராயர்
ஜூலியன்
லியாவ்
அவரது
பதாடக்க உனரயில்,
“அருள்தந்னத
விண்பென்ட் அவர்கள் இந்த ெங்கின்
இன மக்களுக்கு ஆர்வத்துடனும், நம்பிக்

அவர்களிடம் ஒப்ெனடத்தார். இது ெங்குத்
தந்னதயாக அவருக்கு
வழங்கப்ெடும்
ஆளுனம அதிகாரத்னதக் குறிக்கி து.

பதாடர்ந்து,
ெங்கு
றமய்ப்புப்ெணி
மன் த்தின்
தனைவர்
கிறிஸ்தின்
விண்பென்ட் அவர்கள் றெராயர் வழங்கிய
ெங்குத் தந்னதக்காை நியமைக் கடிதத்னத
மக்கள் முன் வாசித்தார். அடுத்து புதிய
ெங்குத்தந்னத அருள்ெணி விண்பென்ட்
அவரது குருத்துவ அருள்பொழிவின் றொது
அளித்த
வாக்குறுதிகனள
வாசித்து
நினைவுக்கூர்ந்தார். பதாடர்ந்து நம்பிக்னக
யாளர்களின்
மன் ாட்டுக்குப்
பி கு,
அருள்தந்னத
விண்பென்ட் அவர்கள்
இன மக்கள்
முன்னினையில்
தமது
நம்பிக்னக வாக்குறுதினய அளித்து நியமை
ஆவணத்னதப் பெற்றுக்பகாண்டார்.
நின வாக, திருப்ெலிக்குப் பி கு, சி ப்பு
அணிச்ெல் ஒன்ன அருள்தந்னத அவர்கள்
பவட்டிைார். பின்ைர் ெங்கு மக்கள்
ொர்ொக ஒரு அன்ெளிப்பும் வழங்கப்ெட்ட
றதாடு, றமற்கண்ட நிகழ்வு ஒரு முடினவ
எய்தியது.
புனித யூதா தறதயு ெங்னகத்
தாய்ப்ெங்காகக் பகாண்ட ெத்து ஆராங்
புனித மிக்றகல் சிற் ாையமும் இவரது

ொர்னவக்கு உட்ெட்டது
பிடத்தக்கது.

என்ெது

குறிப்

‘மக்கள் றெனவறய மறகென் றெனவ’ என்
பகாள்னகக்
பகாண்ட
அருள்தந்னத
விண்பென்ட் அவர்கள் இதற்கு முன்ொக
ஏ க்குன ய ஐந்து ஆண்டுகள் காஜாங்,
திருக்குடும்ெப் ெங்கில் துனண ெங்குத்
தந்னதயாகப் பொறுப்றெற்றிருந்தர்.

22

HERALD

IRAITHOOTHAN
IRAITHOOTHAN

10, April 2022

இயேசுலவப் பற்றி சிந்திப்பதற்கும்
அவலர பின்பற்றுவதற்குமான
காைம்!-தவக்காைச் சிந்தலன!
றகாொெம்பூர்:
ஸ்தாபாக்
நல்ொேன்
பங்கின்
அடிப்பறட
திருஅறவ
ெமுகங்களின் ஒருங்கிறைப்பு குழுவின்
ஏற்பாட்டில், இேங்கறெ வழிோக கடந்த
மார்ச் 16, 23 மற்றும் 30 ஆகிே நாள்களில்
‘இறேசுறவ
அனுபவித்தல்’
எனும்
கருப்லபாருளில்
உருவாக்கப்
பயிற்சி
லோன்று நறடலபற்ைது.
கடந்த
இரண்டு
வருட
காெமாக,
லதாற்றுறநாயின்
றபாது
எந்தலவாரு
உருவாக்கப்
பயிற்சியும்
இல்ொமல்
விடுபட்டறதக் கருத்தில் லகாண்டு, பங்கின்
அடிப்பறட
திருஅறவ
ெமுகங்களின்
ஒருங்கிறைப்பு
குழு
றமற்கண்ட
உருவாக்கப் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு லெய்தது.
இப்பயிற்சியின் வழி பங்றகற்பாைர்கள் இந்த
தவக்காெப்
பேைத்தில்
இறேசுவின்
உடனிருப்றப ஆன்மீக ரீதிேல் உைர
உதவிேது.

நறடலபற்ை
மூன்று
அமர்வுகளிலும்
பாடற்குழுவினரால் புகழ்ச்சி ஆராதறன,
பங்குத்தந்றத
மிச்றெல் ற ாெப் அவர்
களின் திோனம் ஆகிேவற்றைாடு இரக்கத்
தின் ஆண்டவர் மன்ைாட்டும் இடம்லபற்ைது.
முதல் நாள், மிச்றெல் ற ாெப் அவர்கள்
‘இறேசுவும் றொதறனயும்’ என்ை துறைத்

ேனிெ ேவுல் அடிகளின்

மறறத்தூதுப் ேணிகள்

தறெப்றப லோட்டி விைக்கமளித்தார்.
‘மனிதறர நீர் நிறனவில் லகாள்வதற்கு
அவர்கள் ோர்? மனிதப் பிைவிகறை நீர்
ஒருலபாருட்டாக எண்ணுவதற்கு அவர்கள்
எம்மாத்திரம்? (திபா 8:4) எனும் பகுதிறேக்
லகாண்டு
கடவுள்
மனிதர்கறைப்
பறடத்தார்,
றமலும்
அவர்
நம்
ஒவ்லவாருவரிடமும் ஒரு லநருக்கமான
ஆர்வத்றதயும்,
ோரும்
அழிேக்கூடாது
என்ை விருப்பத்றதயும் லகாண்டிருக்கிைார்
என்று விவரித்தார்.

இரண்டவது அமர்வில், ‘மறைத்தூதுறரப்
பணிக்கு அறைக்கப்பட்டுள்றைாம்’ எனும்
தறெப்பில் நமது றொதறனகள் எதுவாக
இருந்தாலும் மறைத்தூதுறரப் பணிறே
றகவிட இேொது என்பறத வலியுறுத்
தினார். றமலும் நாம் திருஅறவயில் ஓரு
உறுப்பினர் மட்டும்தானா அல்ெது அதில்
லெேல்படுபவர்கைா? எனும் றகள்விறே
முன்றவத்தார்.
மூன்ைாவது அமர்வில் நமது இெக்கானது
சிலுறவ சுமந்து முன் லெல்வதாகும். எளிே
முறையில்
சுெபமாக
லெேொற்றுதல்ெ
என்பறத றமலும் உைர்த்தினார். இந்த
மூன்று நாள் திோனத்தில் பங்றகற்றைார்
இறுதியில் நல்ெ ொட்சிேங்கைப் பகிர்ந்து
விறடலபற்ைனர்.
லகாண்டு
விைக்கிேது,
சிைப்பாக அறமந்தது.

புரிந்துலகாள்ை

இறுதியில் விவிலிேக்குழுவின் லபாறுப்பைார்
ெறகா. மதலின் அவர்கள் இறுதி இறைறவண்
கா ாங்: கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 5-ம் திகதி, டறெயும் நன்றிறேயும் கூறி நிகழ்றவ
லெவ்வாய் அன்று, இரவ 8.00 மணிக்கு நிறைவுச் லெய்தார்.
‘பவுல் அடிகளின் மறைத்தூதுப் பணிகள்’
என்ை தறெப்பில், பங்கு திருவிவிலிேப்
பணிக்குழுவின் ஏற்பாட்டில் லொற்லபாழிவு
ஒன்று நறடலபற்ைது.
இேங்கறெ வழிோக நறடலபற்ை இச்லொற்
லபாழிறவ பங்கின் ெறகா. அந்றதாணி
இன்னாசி அவர்கள் பறடத்தார். பவுல்
அடிகளின் மூன்று மறைத்தூதுப் பேைங்
கறையும் லதளிவுை விைக்கி, இப்பணியில்
அவர்
றமற்லகாண்ட
ஒவ்லவாரு
ஊர்கறையும்
வறரபடங்கள்
உதவிக்

லொற்லபாழிவாைர் அந்றதாணி இன்னாசி
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ஆயர் மாமன்றத்திற்கான
மலாக்கா ஜ ாகூர் மறறமாவட்ட
ஜென் வட்டாரத்தின் முன் பேரறவ
ல ாகூர் பாரு: கடந்த 2 ஏப்ரல், 2022
அன்று காறெ 9.00 மணிக்கு இங்குள்ை
புனித அமறொற்பவ அன்றன பங்கில்
ஈராண்டு
களுக்குப்
பிைகு
ஆேர்
மாமன்ைத்திற்கான மொக்கா ல ாகூர்
லதற்கு மறைவட்டத்தின்
முன் றபரறவ
நறட லபற்ைது. இப்றபரறவயில் ஆேர்,
அருள் பணிோைர்கள், அருள்றகாதரெறகாதரி கள், லபாதுநிறெயினர் என 156
றபர் கெந்துலகாண்டனர்.
அன்று,
மறைமாவட்டதின்
ஆேர்
லபர்னர்ட்
பவுல்
அவர்கள்
அவரது
லதாடக்கவுறரயில், ‘நம்பிக்றகோைர்கள்
கூடிவரும்றபாது
ஒரு
ெமூகம்
உருவாகிைது, பெ ெமூகங்கள் கூடும்றபாது
ஒரு பங்கு உருவாகிைது. அடுத்து பெ
பங்குகளின
ஒன்றிப்பு
ஒரு
மறை
மாவட்டமாக
உருவகம்
காண்கிைது
என்ைார். லதாடர்ந்து, ‘நாம் பெராக
இருந்தாலும்
கிறிஸ்துவின்
உடறெ
உருவாக்க நாம் அறைக்கப்பட்டுள்றைாம்’
என்பறதத் லதளிவுப்படுத்தினார்.

றபரறவயில் கெந்துலகாண்றடாரில் ஒரு
பகுதியினர்.

மார்ச் மாதம் முழுவதும் மறைமாவட்ட
பங்குகள் அைவில் லபைப்பட்ட கருத்துக்
கள் அறனத்தும் லதாகுக்கப்பட்டு, மறை
வட்டத்திற்கு அனுப்பட்டது. பிைகு, மறை
வட்ட அைவில் றமற்கண்ட லதாகுப்புகள்
மறைமாவட்டத்திற்குக் லகாண்டு லெல்ெப்
பட்டன என்று லதரிவிக்கப்பட்டது.
அடுத்து, மத்திே வட ற ாகூரில் கடந்த
மார்ச் 30-ம் திகதி, இறைேம் வழி 56
றபர்கள் கெந்துக் லகாண்ட இதுறபான்ை
றபரறவ நறடலபற்ைது. இதறனேடுத்து,
மொக்கா மறைமாவட்டத்தில் எதிர்வரும்
ஏப்ரல்
27-ம்
திகதி
இப்றபரறவ
நறடலபறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
றமற்கண்ட
றபரறவ,
நற்கருறை
ஆராதறனறோடு றபரறவத் லதாடங்

கிேது. அறத லதாடர்ந்து ஆேரின் உறர
இடம்லபற்ைது,
பின்னர் லபைப்பட்ட
கருத்துக்கறைத் ஆய்ந்த, பங்லகடுப்பாைர்
கள் பகிர்ந்துக் லகாண்டனர்.
பின்னர்,
மறைமாவட்ட
மாமன்ைக்
குழுவிற்கு
லபாறுப்றபற்றிருக்கும்
அருள்தந்றத
றமாெஸ்
இராேப்பன்
அவர்கள்
பங்லகடுத்த அறனவரது
ஒத்துறைப்புக்கும், நன்றியும், பாராட்டும்
லதரிவித்துக் லகாண்டார். றமலும், தூே
ஆவிோன
வரின்
குரலுக்குச்
லெவிலகாடுக்கும் மக்கைாகவும் ஒற்றுறம
யுடனும் துடிப்பு டனும் ஆரம்பகாெ
திருஅறவ ெமூகம்றபால், ஒறர உள்ைமும்
ஒறர
உயிரும்
(அப்.பணி
4:32)
லகாண்டவர்கைாய் இருக்க றவண்டும்
என்று றகட்டுக் லகாண்டார்.
ஆேர் தமது இறுதியுறரயில், மாறுபட்ட
திருஅறவோக இருப்பதற்கு ஒற்றுறமயும்
தூே
ஆவிோனவரின்
வழிநடத்தலும்
றதறவ.
முழுறமப்லபற்ை
திருஅறவ,
பங்கு அல்ெது மறைமாவட்டம் என்று
எதுவும் இல்றெ. வலிறமகள் மட்டும்
அல்ெ, பெவீனத்றதயும் பாவநிறெயும்
கண்டு,
நம்பிக்றகயுடன்
இறைேரறெ
கட்டிலேழுப்ப
திருஅறவ
அறைக்கப்
பட்டிருக்கிைது.
‘இது
எனது
மறை
மாவட்டம்.
எனறவ, நான் பணிோற்
றுகின்றைன். நமது பெவீனத்தின் இறடறே
ஒவ்லவாருவறரயும் லென்ைறடே, நாம்
முக்கிேமானவர்கள் மற்றும் கிறிஸ்துவின்
உடலில்
நாம்
பங்லகடுப்பதால்
சிைப்பானவர்கள்’ என்று றபராைர்கள்
மத்தியில் ஆேர் வலியுறுத்தினார்.
இம்மாமன்ைப் பேைம் றம 3-ம் திகதி
2022-ல்
ற ாகூர்பாரு,
அமறொற்பவ
மாதா றதவாேத்தில் நறடலபறும் மறை
மாவட்ட மாமன்ைப் றபரறவயில் நிறைவு
லபறும்.
-மொக்கா ற ாகூர் மறை மாவட்ட
மாமன்ைக்குழு.

மனமமன்னும் நிலமானது, உண்ணா
ந ான்பால் தயாரிக்கப்படுகிறது,
இறறநேண்டலால்
நீருற்றப்மபறுகிறது மற்றும்,
பிறரன்பால் ேளப்படுத்தப்படுகிறது” –
திருத்தந்றத பிரான்சிஸ்
(05/04/2022 )

அன்பின் வழியது குருத்து ஞாயிறு!
திகிலும் திருப்பங்களும் நிறைந்த புனித
வாரத்தில் நாம் காலெடுத்து றவக்கிறைாம்.
இறேசுறவாடு பேணித்து, அவர் கடந்து
லென்ை. றகது, விொரறை, பாடுகள்,
இைப்பு நிகழ்வுகறை நாமும் திோனித்து
அறிந்துைர அறைக்கப்படுகிறைாம். குருத்து
ஞாயிறு அல்ெது பாடுகள் ஞாயிறு என
அறைக்கப்படும்
இந்நாளில்
லவற்றித்
திருமகனாக
இறேசு,
எருெறெமிற்கு
வரறவற்கப்படுகிைார். "ஒென்னா" அல்ெது
"வாழி" என வாழ்த்தி அவறர மக்கள்
வரறவற்கின்ைனர்.
ஆனால் லவற்றித் திருமகன் குதிறரயில்
அமர்ந்து வராமல், கழுறதயில் வருவது
மக்களுக்கு ஏமாற்ைத்றதக் லகாடுத்திருக்
கொம். குதிறர றமல் அமர்ந்து வருவது,
அதிகாரத்றதயும் ஆற்ைறெயும் லவற்றிறே
யும்
குறிக்கும்.
ஆனால்
இறேசுறவா
கழுறதயில் வந்தது, அவர்களுக்கு அதிருப்
திறேக் லகாடுத்திருக்கொம்.
கழுறத
`அறமதியின்' சின்னம் என்பது அவர்களுக்
குத் லதரிோமல் றபாய்விட்டது.
இவ்வாறு இறேசு தான் இந்த உெகத்திற்கு

அறமதிறேக் லகாண்டு வந்த அறமதியின்
அரெர் என்பறத நிரூபிக்கின்ைார். ஏற்கனறவ
அவருறடே பிைப்பின்றபாது வானத்தூதர்
கள், "உெகில் அவருக்கு உகந்றதாருக்கு
அறமதி உண்டாகுக" (லூக் 2:14) என்று
பாடிேறதயும் இங்கு இறைத்துச் சிந்தித்துப்
பார்ப்பது லபாருத்தமாயிருக்கும்.
இறைவாக்கினர்
எொோ
நூலிலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட இன்றைே முதல் வாெகத்தில்
எொோ
இறைவாக்கினர்
துன்புறும்
ஊழிேறனக் குறித்துப் றபசுவார். அந்த
துன்புறும் ஊழிேன் `இறேசுறவ' என்பது
விவிலிே அறிஞர்கள் கூைக்கூடிே லெய்தி.
"லமசிோவாகிே
அவர்
அடிப்றபாருக்கு
முதுறகயும், தாறடறேப் பிடுங்குறவாருக்கு
தாறடறேயும்
லகாடுத்தார்;
நிந்தறன
லெய்றவாருக்கும், காரி உமிழ்றவாருக்கும்
அவர் தனது முகத்றத மறைக்கவில்றெ".
இரண்டாம்
வாெகத்தில்
பவுெடிோர்
கூறுவார், "கடவுள் வடியில் இருந்த அவர்
(இறேசு)
தம்றமறே
லவறுறமோக்கி,
அடிறமயின் றகாெம் பூண்டு, சிலுறவச்
ொறவ ஏற்றுக்லகாள்கிைார்" என்கிைார்.

இப்படிோக இறேசு காேங்கள், துன்பங்கள்
எல்ொவற்றையும் துணிறவாடு ஏற்றுக்லகாள்
கிைார்.
வாக்களிக்கப்பட்ட லமசிோவாகவும் அறம
தியின் அரெராகவும் விைங்கிே இறேசு
நம்றம
மீட்பதற்காகத்
தன்னுறடே
உயிறரறே தருகிைார் எனில், அதற்கு
றகமாைாக நாம்
ஏதாவது லெய்வது
நம்முறடே
கடறமோகும்.
இறேசு
எருெறெமிற்குள் நுறையும் முன்பு கண்ணீர்
வடித்தார் (லூக் 19: 41-42), நுறைந்த பின்பு
திருக்றகாவிலில் வாணிபம் நடப்பறதக்
கண்டும் அத்திமரத்தில் கனி இல்ொதறதயும்
கண்டும் றவதறனேறடந்தார் (லூக் 19: 4446). நாம் எருெறெம் நகர் வாழ் மக்கறைப்
றபான்று
இறேசுவுக்கு
வருத்தத்றதயும்
றவதறனயும் தரப்றபாகின்றைாமா? அல்ெது
அவரது கட்டறைறேக் கறடப்பிடித்து,
மிகுந்த கனிதந்து (றோவா 15:8) அவரது
அன்பில் நிறெத்திருக்கப் றபாகிறைாமா?
(றோவா
15:9)
என்று
சிந்தித்துப்
பார்க்கறவண்டும்.

குருத்து ஞாயிறின் றபாது ஆசீர்வதிக்
கப்பட்ட
குருத்றதாறெகறை வீட்டிற்குக்
லகாண்டு வந்து, வீட்டுப் பீடத்திலும்
வாெற்கதவுகளிலும்
றவத்துவிடுறவாம்.
அறவ சிறிது காெத்தில் உெர்ந்து காய்ந்து
விடும். இது றபான்ைதில்றெ நம் கிறிஸ்தவ
வாழ்க்றக. எனறவ அவரது
சீடர்கைாக
இருக்கக்கூடிே நாம், இறேசுறவப் றபான்று
துன்பங்கறைத் துணிவுடன் ஏற்றுக்லகாண்டு
பிைர் வாை நம்றமறே தரும் மக்கைாக
றவண்டும்.
-அந்றதாணி இன்னாசி, ஶ்ரீ லகம்பஙான்,
லெர்டாங்
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