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தந்ததயே, உலகம் யதோன்றுமுன்யே நீர் என்மீது அன்புககோண்டு எேக்கு மோட்சி
அளித்தீர். நீர் என்னிடம் ஒப்பதடத்தவர்கள் என் மோட்சிதேக் கோணுமோறு அவர்களும்
நோன் இருக்கும் இடத்தியலயே என்யேோடு இருக்க யவண்டும் எே விரும்புகியேன்.
நீதியுள்ள தந்ததயே, உலகு உம்தம அறிேவில்தல; ஆேோல் நோன் உம்தம
அறிந்துள்யளன். நீயே என்தே அனுப்பினீர் எே அவர்களும் அறிந்து ககோண்டோர்கள்.
நோன் அவர்கயளோடு இதைந்திருக்கவும் நீர் என்மீது ககோண்டிருந்த அன்பு அவர்கள்மீது
இருக்கவும்
உம்தமப்பற்றி
அவர்களுக்கு
அறிவித்யதன்;
இன்னும்
அறிவிப்யபன்.” (‘யேோவோன் 17:24-26)

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ்
அவர்களின் 56வது உலக
சமூகத் ததாடர்புத்
தினத்திற்கான தசய்தி
(சுருக்கம்)

இதயத்தின் செவிச ொண்டு செவிமடுப்பபொம்!
அன்புள்ள சயகோதே சயகோதரிகயள,
கடந்த ஆண்டு, உண்தம நிதலதேக்
கண்டறிேவும், நதடகபற்ே சம்பவங்கதள
அனுபவிப்பது,
மக்கதளச் சந்திப்பது
யபோன்ேவற்தே
சிந்திக்கும்
வதகயில்
"வந்து போருங்கள்" என்பதன் அவசிேத்ததப்
பற்றி சிந்திக்க அதைக்கப்பட்யடோம். இதன்
கதோடர்பில், நோன் இப்யபோது மற்கேோரு
கசோல்தலகேோட்டி உங்கள் கவேத்தத
ஈர்க்க விரும்புகியேன்,
"கசவிமடுங்கள்"
என்பதோகும். இச்கசோல் தகவல்கதோடர்பு
துதேயில் தீர்க்கமோேதும் உண்தமேோே
உதேேோடலுக்கோே நிபந்ததேயுமோகும்.

இதன் விதளவோக
அவர்கள் கோது
ககோடுத்துக் யகட்க யவண்டிே அவசிேத்தத
உைர்வதில்தல.
திருத்கதோண்டர்
ஸ்யதவோன்
கசோல்வததக்
யகட்டுக்
ககோண்டிருந்தவர்கள், அவர்கள் தங்கள்
கசவிகதள அதடத்துக் ககோண்டு கபருங்
கூச்சலிட்டு ஒருமிக்க அவர்யமல் போய்ந்
தோர்கள்
(திப
7:57)
என்
லூக்கோ
விவரிக்கிேோர்.

கதலதேக் கற்க நோம் பயிற்சி கபே
யவண்டும். (நற்கசய்தியின் மகிழ்ச்சி, எண்
171).
நம்
அதேவருக்கும்
கோதுகள்
உள்ளே,
ஆேோல்
பல
யநேங்களில்
சரிேோே கசவித்திேன் உள்ளவர்களோல்
கூட மற்கேோரு நபருக்குச் கசவிசோய்க்க
இேலவில்தல. உண்தமயில்,
உண்தம
யில், யகட்பது என்பது முழு மனிததேப்
பற்றிேது, யகட்கும் உைர்வு மட்டுமல்ல

மதேநூல்
ஏடுகளில்
கசவிமடுப்பது
என்பது ஒலியின் உைர்தவ மட்டுமல்ல,
அது
கடவுளுக்கும்
மனிதகுலத்திற்கும்
இதடயிலோே
உதேேோடலுடேோே
உேவுடன் கதோடர்புதடேது என்பதத நோம்
அறிகியேோம். ‘இஸ்ேயேயல, கசவிககோடு!
நம் கடவுளோகிே ஆண்டவர் ஒருவயே
ஆண்டவர்’ (இச.6:4) இஸ்ேயேலருக்கோே
(யதோேோ) சட்டத்தின் முதல் கட்டதளேோக
உள்ளது. இது கதோடர்ந்து மதேநூலில்
வலியுறுத்தப்பட்டது. புனித பவுல் அடிகளும்
உயேோ
10:17-ல்,
‘அறிவிப்பததக்
யகட்டோல்தோன் நம்பிக்தக உண்டோகும்’
என்கிேோர்.
ஐந்து புலன்களில், கடவுளோல் விரும்பப்
படுவது
கசவித்திேன்
என்பதோகத்
கதரிகிேது, ஒருயவதள அது குதேவோே
ஆக்கிேமிப்பும், போர்தவதே விட அதிக
வியவகமும் ககோண்டதோக இருக்கலோம்.
எேயவ
‘கோது
ககோடுத்து
யகட்பது’
மனிதனுக்கு
அதிகம்
சுதந்திேம்
அளிப்பதோகத்
கதரிகிேது.
ஆேோல்,
மனிதர்கள் உேதவ விட்டு விலகிச் கசன்று,
முகத்ததத் திருப்பிக் ககோண்டு "தங்கள்
கோதுகதளயும்
மூடிக்ககோள்கிேோர்கள்"

திருஅனவயில் ஒருவருக்ச ொருவர்
செவிமடுப்பது
திருஅதவயிலும், ஒருவதேகேோருவர் கோது
ககோடுத்து யகட்க யவண்டிே
யததவ
உள்ளது. இது நோம் ஒருவருக்ககோருவர்
வைங்கக்கூடிே
மிகவும்
விதலயுேர்ந்த
ககோதடேோகும்.
“கிறிஸ்தவர்கள்,
கசவிசோய்ப்பதும் ஒரு பணி என்பதத
மேந்துவிட்டோர்கள்.
எேயவ,
பிரிந்த
சதபயின்
இதேயிேலோளர்
டீட்ரிச்
யபோன்ய ோஃபர் என்பவர்,
ஒற்றுதமக்
கோக
மற்ேவர்களுக்கு
நோம்
கசய்ே
யவண்டிே முதல் பணி அவர்களுக்குச்
கசவிசோய்ப்பதில்
உள்ளது
என்பதத
நிதேவூட்டுகிேோர். தன் சயகோதேன் அல்லது
சயகோதரியின்
யபச்தசக்
யகட்கத்
கதரிேோதவன்,
விதேவில்
கடவுளின்
குேதலயும் யகட்க முடிேோதவேோகிேோன்.

உண்தமயில், ஒவ்கவோரு நோளும் நோம்
ஒருவர் ஒருவருடன் உேவு ககோள்ளும்
யவதளயிலும்
கபோது வோழ்வில்
மிக
முக்கிேமோே
பிேச்சிதேகதளப்
பற்றி
விவோதிக்கும் யபோதும், நமக்கு முன்ேோல்
இருப்பவர்களுக்குச்
கசவிசோேக்கும்
பண்தப இைக்கியேோம். அயத யநேத்தில்,
கசவிசோய்ப்பது அல்லது கோது ககோடுத்து
யகட்பது
மனித
தகவல்கதோடர்புகளில்
மிகவும்
இன்றிேதமேோதது
என்பதத
உறுதிப்படுத்த
பல்யவறு வழிமுதேகள்
மூலம்
ஒரு முக்கிேமோே புதிே வளர்ச்
சிக்கு சமூகத் கதோடர்புத்துதே உட்பட்
டுள்ளது.

இதயத்தின் செவிச ொண்டு
செவிமடுத்தல்

கோது ககோடுத்து யகட்பதோகும். அதில்தோன்
நம்பகத்தேதம அடங்கியுள்ளது. எேயவ
உதேேோடல்
மற்றும்
நல்ல
தகவல்
கதோடர்புக்கோே முதல் இன்றிேதமேோதது
கோது ககோடுத்து யகட்பதோகும். யகட்பது
நடக்கவில்தல என்ேோல் கதோடர்பு நதட
கபேோது.

திருத்தந்தத பிேோன்சிஸ்

ஒருபுேம்,
கடவுள்
மனுக்குலத்யதோடு
எப்யபோதும்
சுதந்திேமோக
கதோடர்பு
ககோள்வதன் மூலம் தன்தே கவளிப்படுத்
துகிேோர்; மறுபுேம், ஆணும் கபண்ணும்
அவேது கசய்திதேக் யகட்கத் தேோேோக
இருக்குமோறு
யகட்கப்படுகிேோர்கள்.
இதேவன் மனிததே கவளிப்பதடேோக
அன்பின் உடன்படிக்தகக்கு அதைக்கிேோர்.
இதேோல் அவர்கள் உண்தமயில் கடவுளின்
சோேல் ககோண்டவர்களோக கசவிமடுக்கும்
மக்களோகவும் பிேருக்கும் வோய்ப்பளிக்கும்
மக்களோகவும்
இருப்பர். கசவிமடுப்பது
என்பது
அன்பு
கசல்லுத்துவதற்கோே
அடிப்பதட யததவேோக உள்ளது.
எேயவதோன் இயேசு தம் சீடர்களிடம்,
‘ஆதகேோல்
,நீங்கள்
எத்ததகே
மேநிதலயில் யகட்கிறீர்கள் என்பது பற்றிக்
கவேமோயிருங்கள்’ (லூக்கோ 8:18) என்று
வலியுறுத்திேோர். யமலும் கசவிமடுப்பது
மட்டுமல்ல,
கவேமோக
கசவிமடுத்தல்
இன்றிேதமேோதது என்பததயும் (விதத
விததப்பவர் உவதம) சுட்டிக்கோட்டிேோர்.
நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விததகயளோ, சீரிே
நல் உள்ளத்யதோடு வோர்த்தததேக் யகட்டு,
அததக் கோத்து, மே உறுதியுடன் பலன்
தருகிேவர்கதளக் குறிக்கும். ‘கவறுமயே
யகட்பததவிட உேர்ந்த கசவிமடுக்கும்

யகட்பது
இதேத்தில்
யவண்டும்.

குடிககோள்ளவும்

மிகவும் இளதமேோக இருந்தயபோதிலும்,
சோலயமோன் அேசர் "யகட்கும் இதேத்தத"
வைங்குமோறு
இதேவனிடம்
யகட்டோர்.
அதன்வழி தன்தே ஞோேமுள்ளவேோக
நிரூபித்தோர் (1அே 3:9). "உங்கள் இதேத்தத
உங்கள் கோதுகளில் தவத்திருக்கோதீர்கள்.
மோேோக,
உங்கள்
கோதுகள்
உங்கள்
இதேத்தில் இருக்க யவண்டும்" என்கிேோர்
புனித அகுஸ்திேோர். ஆகயவ, கதோடர்புத்
துதேயில்
நமக்கு
நோயம
முதலில்
கசவிமடுக்க யவண்டும் என்பது முதன்தம
ேோேது.

(தமிைோக்கம் ஆர்.யக.)

உல அளவில்
புலம்சபயர்ந்பதொரின் எண்ணிக்ன
முதன்முனையொ 10 ப ொடி
உக்தேன் யபோர் உட்பட உலகின் மற்ே
பகுதிகளில் இடம்கபற்றுவரும் யபோர்கள்,
வன்முதே,
சித்ேவததகள்,
மற்றும்,
மனித உரிதம மீேல்கள் ஆகிேவற்ேோல்,
உலக
அளவில்
புலம்கபேர்ந்துள்ள
மக்களின்
எண்ணிக்தக,
முதன்
முதேேோக பத்துக் யகோடிக்கும் அதிக

செவிமடுப்பது த வல்சதொடர்புக் ொன
நிபந்தனனயொகும்
உண்தமயில் கோது ககோடுத்துக் யகளோத
ஒரு வதகேோே கசவிமடுத்தல் உண்டு.
அதுதோன்,
ஒட்டுக்யகட்பது, உளவு
போர்ப்பது,
யபோன்ேதவேோகும்.
இது
உண்தமேோே
கசவிமடுத்தலுக்கு
யநர்எதிேோேது. இது தற்யபோது சமூக
வதலத்தலங்களில்
மிகவும் தீவிேமோகி
விட்டதோகத்
கதரிகிேது.
மோேோக,
தகவல்கதோடர்புகதள
சிேப்போகவும்
முழுதமேோகவும்
ஆக்குவது, நமக்கு
முன்ேோல் இருப்பவயேோடு, யநருக்கு யநர்

மோகியுள்ளது
என்று,
UNHCR
எேப்படும் ஐ.நோ.வின் புலம்கபேர்ந்
யதோர் நிறுவேம் யம 22, கடந்த
ஞோயிேன்று அறிவித்துள்ளது. இது உலக
மக்கள்
கதோதகயில்
ஓரு
விழுக்
கோடோகும்.
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ஜ ாகூர் பாரு, Nusa Bestari
அ.தி.ச-வில் திருப்பலி ஜகாண்டாட்டம்
ச ாகூர் பாரு: இங்குள்ள Nusa
Bestari அ.தி.ெ-வில் கைந்த 18 யம,
2022 அன்று, இேவு 7.00 மணிக்கு

எட்வர்ட் இோயப்பன் அவர்கள்
வழிநைத்தினார்.
இதில் 40 யபர்
பங்யகற்ேனர்
என்பது
குறிப்
பிைத்தக்கது.

வட்ைாேத் திருப்பலி சகாண்ைாைப்
பட்ைது. நீண்ை இமைசவளிக்குப்
பின்
சகாண்ைாைப்பட்ை
இந்த
அ.தி.ெ. திருப்பலிக்கு அருள்தந்மத

அருள்தந்மத அவேது மமேயுமேயில்
குடும்பம் ஒரு குட்டி திருஅமவ
என்றும்,
குடும்பத்தில்
நிலவ
யவண்டிய
அன்புேவு,
அக்கமே
மற்றும்
தியாகம்
ஆகியவற்றின்
அவசியத்மதயும் வலியுறுத்தினார்.

நல்ல சமாரியறரப் பபான்று பிைறரப்
பாதுகாக்க அறைக்கப்படுகிறீர்கள்
வத்திக்கான்: கைந்த யம 23, திங்களன்று,
குடிமக்களின் பாதுகாப்புக்கான யதசிய
யெமவயின்
தன்னார்வலர்கமளத்
திருப்பீைத்தில் ெந்தித்தயபாது
‘நல்ல
ெமாரியமேப் யபான்று பிேமேப் பாதுகாக்க
அமழக்கப்படுகிறீர்கள்’ என்று
கூறிய
திருத்தந்மத பிோன்சிஸ் அவர்கள், ெமூகத்
தனிமமயிலிருந்து பாதுகாப்பு, இயற்மகப்
யபரிைர்களிலிருந்து பாதுகாப்பு, சொந்த
வாழ்விைத்திலிருந்து
பாதுகாப்பு
ஆகிய
மூன்று
தமலப்புகளின்
கீழ்
தனது
சிந்தமனகமள
அவர்களுைன்
பகிர்ந்துசகாண்ைார்.
முதலாவதாக, ெமூகத் தனிமமயிலிருந்து
பாதுகாப்பு என்ே தமலப்பில், யபார்
களாலும் யநாய்களாலும் மக்கள் சபரும்
துயர்கமள அனுபவித்து
வருகின்ேனர்.
அமனத்து மக்களுக்கும் அமமதி நிமேந்த
வாழ்மவக்
சகாடுக்க
யவண்டியது
அவர்களின் தமலயாயக் கைமம என்பமத

அவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டினார்.
இேண்ைாவதாக,
இயற்மக
யபரிைர்
களிலிருந்து பாதுகாப்பு என்ே தமலப்பில்,
நம் காலத்தின் காலநிமல மாற்ேங்கள்
விமளவால்
துயேங்களால் பாதிக்கப்
பட்ைவர்கமளக் காப்பாற்றும் பணியில்
அவர்களின் வாழ்க்மக சபரும் ொன்ோகி
வருகின்ேது என்றும் சதரிவித்தார்.
மூன்ோவதாக, சொந்த வாழ்விைத்திலிருந்து
பாதுகாப்பு என்ே தமலப்பில், ஒவ்சவாரு
மனிதருக்கும் தனது நாட்மையும் சொந்த
நிலத்மதயும் பாதுகாப்பதில்
சிேப்பான
சபாறுப்பு உண்டு.
இப்படிப்பட்ை நிமல
யில் சபாதுச் சொத்துக்கள் அழிந்துயபா
காமலும் அல்லது சிலருக்கு மட்டுயம
பலனளிக்காமலும் பாதுகாப்பதில் மனச்
ொன்றுைன்
நைந்துசகாள்ளயவண்டும்
என்றும் எடுத்துக்காட்டி தனது உமேமய
நிமேவு செய்தார் திருத்தந்மத பிோன்சிஸ்.
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பபராக் மறைவட்ட அளவிலான கூட்டு
ஒருங்கியக்க ஜகாண்டாட்டம்
30 ஏப்ரல் 2022
யபோக்:
மயலசியர்களுக்கு,
நீண்ை
பயைங்கள், சகாண்ைாட்ைங்கள் மற்றும்
குடும்ப ெந்திப்புக்கள் யபான்ேமவ நீண்ை
யநான்பு சபருநாள் விடுமுமேயின் வாே
இறுதியில் சதாைங்கியுள்ளது. யபோக்கில்
உள்ள கத்யதாலிக்கர்களுக்கு, ஒன்றுகூடி
சகாண்ைாடுவதற்கு இந்த
மமேவட்ை
அளவிலான
கூட்டு
ஒருங்கியக்க
சகாண்ைாட்ைம் மற்சோரு காேைமாகும்.
கைந்த ஏப்ேல் 30, 2022 அன்று யபோக்
மாவட்ைத்தின் பங்குகளின் பிேதிநிதிகள்
மதப்பிங் பங்கில்
கூட்டு ஒருங்கியக்க
செயல்முமே அறிக்மகமய பரிசீலித்துக்
சகாண்ைாடுவதற்காக
ஒன்றுகூடினர்.
பினாங்கு
மமேமாவட்ை
ஆயர்
செபஸ்தியன்
பிோன்சிஸ்
அவர்கள்
யமற்கண்ை நிகழ்வுக்கு வருமக தந்து ஆசீ
வழங்கியயதாடு,
கூட்டு
ஒருங்கியக்க
செயல்முமே
அறிக்மகயமய
ஏற்று,
திருப்பலிக்கும் தமலமமயயற்ோர்.

ஆயர்கள் மட்டும் அவ்வப்யபாது வத்திக்
கானில் கூடி விவாதிக்கும் கூட்ைமாக
இருந்தது, இன்று அமனத்து கத்யதாலிக்
கரும்
கலந்து
கருத்துமேக்கும்
ஒரு
நிகழ்வாக மாறிவிட்ைது” என்ோர்.

மதப்பிங்கில் காமல 10.00 மணிக்கு, திரு
அல்வினஸ் மற்றும் அவேது குழுவினர்
தமலமமயில் புகழ்ச்சி ஆோதமனயுைன்
சதாைங்கிய
இக்கூட்ைம்,
யபோக்
மமேவட்ை அளவில் சில மாதங்களுக்கு
முன்பு சதாைங்கியது. ஒன்பது பங்குகளின்
பிேதிநிதிகள் இயங்கமல வழியாக ஒன்று
கூடி, திருத்தந்மத பிோன்சிஸ் அவர்களின்
யவண்டுயகாளுக்கிைங்க பணிமயத் துவக்
கினர்.
இந்த யபோக் மமேவட்ை அளவிலான
கூட்டு ஒருங்கியக்கத்திற்கு முன்தயாரிப்
புக்குத் தமலமம்தாங்கிய அருள்தந்மத
மெமன் ஆனந்த் அவர்கள் இக்கூட்ைத்தில்
அறிக்மகமயச் ெமர்ப்பித்தார். யபோக்கில்
உள்ள அமனத்து கத்யதாலிக்கரும் இந்த
ஆய்வில் பங்சகடுக்கவில்மல என்ோலும்,
இது முன்யனாக்கிச் செல்வத்ேகான மிகப்
வத்திக்கான் நிகழ்வில் தமிழ் வாழ்த்துப் பாடும் அருள்ொயகாதரிகள்
சபரிய படி என்று ஆயர் செபஸ்தியன்
அவர்கள் கூறினார். திருப்பலியில், இந்த
முயற்சியானது
விமதக்கப்பட்ை
ஒரு
விமதயாகும்.
எதிர்காலத்தில்
இது
துளிர்விடும்
என்ோர்.
இந்த
கூட்டு
ஒருங்கியக்கம்
கைவுளின்
திட்ைமாக
இருந்தால் இது சதாைரும் என்று யமலும்
கூறினார்.

அவேது உமேயில், “இக்கூட்ைம் முக்கிய
மானதாகவும், வேலாற்றுச் சிேப்புமிக்க
தாகவும் உள்ளது. ஏசனனில் திருஅமவ
வேலாற்றில்,
திருத்தந்மத
நமது
இதயங்கமளத் திேந்து யபசுவதற்கும் இந்த
கூட்டு ஒருங்கியக்க
பயைத்தில்
அவருைன்
நைப்பதற்கும்
நம்மம
அணுகுவது இதுயவ முதல் முமே என்று
கருத்துமேத்தார்.
ஒரு காலத்தில்

சபேப்பட்ை ஆய்வறிக்மகயின்படி, கவனம்
செலுத்த சவண்டிய 17 பகுதிகள் அமை
யாளம் காைப்பட்ைன. அவற்றுள் முக்கிய
மாக மூன்று பின்வருமாறு யதர்வுச்செய்யப்
பட்ைது.




ஒருவர் ஒருவருக்குச்
சொந்தமானவர்களாக எண்ணுதல்.
மமேக்கல்விக்கான உருவாக்கப்
பயிற்சி.
மமேப்பேப்பும் மறுமமேபேப்பும்

ஜதாறலப்பபசி வந்தபபாது
ஜவளிநாட்டில் இருப்பவர்களிடம் கூட
பபச முடிந்தது. விபவகத் ஜதாறலப்பபசி
(smart Phone) வந்த பிைகு வீட்டில்
இருப்பவர்களிடம் கூட பபச
பநரமில்றல.

ஒரு கூட்டுக் கிளிகளாக கூடி வாழ்வவாம்!
கிறிஸ்துவ வாழ்வின் முக்கியமான, மிக
இன்றியமமயாத அமையாளம் ஒற்றுமம.
பிளவு
மனப்பான்மமயயாடு
நான்
கிறிஸ்துமவ அன்பு செய்கியேன் என்று
எவரும் சொல்ல முடியாது. அப்படியயச்
சொன்னாலும் அமத யாரும் ஏற்றுக்
சகாள்ளப் யபாவதுமில்மல. தந்மத, மகன்,
தூய
ஆவியார்
மூன்று
ஆள்களாக
இருந்தாலும் ஒயே கைவுளாக இருக்கின்
ேனர். ஒயே ஞானம், ஒயே வல்லமம, ஒயே
திருவுளம்
சகாண்டு
வாழ்கின்ேனர்.
கிறிஸ்துவத்தின் மிக முக்கியமான ொேம்ெம்
ஒன்ோக இருத்தல். அமனவரும் அவரில்
ஒன்றித்த ஒற்றுமமயில் ஒன்ோக இமைந்து
வாழ
யவண்டுசமன்று
தந்மதயிைம்
யவண்டுகிோர் ஆண்ைவர்.
அன்பினால்
ஏற்படும் ஒற்றுமமக்கும், உேவுக்காகவுயம
இமே இயயசு தம் தந்மதயிைம் “ தந்மதயய
நீர் என்னுள்ளும் நான் உம்முள்ளும்
இருப்பது யபால் அவர்களும் ஒன்ோய்
இருப்பார்களாக” என்று ஒற்றுமமக்காக
மன்ோடுகிோர்.

இந்த மன்ோட்டில் துலங்குகின்ே முக்கிய
கருத்துக்கள் இேண்டு. முதலில் இயயசு
தந்மதயால் அனுப்பப்படுகிோர். கைவுளின்
ஆட்சி இவ்வுலகில் வந்துசகாண்டிருக்கிேது
என்னும்
நற்செய்திமய
மக்களுக்கு
அறிவித்து,
அவர்கமள
இமேவாழ்வில்
பங்குசகாள்ளச் செய்வயத இயயசு ஆற்ே
வந்த பணியின் யநாக்கம். இேண்ைாவது,
இயயசு தம் சீைர்கமள அனுப்புகிோர். இந்த
இரு ''அனுப்புதல்களும்'' ஒன்யோசைான்று
இமைபிரியாமல் பிமைந்துள்ளமத நாம்
கருத யவண்டும். இயயசுவில் நம்பிக்மக
மவத்து வாழ்கின்ே சீைர் குழு தன் சொந்தப்
சபயோல் பணி செய்வதில்மல; மாோக,
தன்மன
உருவாக்கிய
இயயசுவின்
சபயோயலயய பணி செய்கிேது. திருஅமவ
வழியாக இயயசுயவ அப்பணிமய ஆற்று
கிோர்.
எனயவ,
நாம்
ஆற்றுகின்ே
நற்செய்திப்
பணி
சவற்றியமைவதற்கு
வழிகாட்டுபவர் இயயசுயவ. நாம் கைவுளின்
மககளில் அவருமைய கருவிகளாக இருந்து
பணியாற்றிை அமழக்கப்படுகியோம். அதற்கு
நம்மிமையய ஒற்றுமம இன்றியமமயாதது.

இன்மேய
நற்செய்தியில்
இயயசு
தம்
இமேத்தந்மதமய யநாக்கி சீைர்களுக்காக
மட்டும் அவர் மன்ோைவில்மல, மாோக
சீைர்களின் வார்த்மத வழியாக தம்மிைம்
நம்பிக்மகக் சகாண்டு மீட்பமைந்த எல்லா
மக்களும் ஒன்ோய் இருக்க யவண்டுசமன்று
அமனவருக்காகவும்
மன்ோடுகின்ோர்.
அவர்கள்
தங்களுக்குள்
ஒற்றுமமயாக
இருப்பதுைன், தந்மத, மகன் ஆகியயாரு
ைன் ஒருமித்து வாழ்ந்து அதன் வாயிலாக
மகன் தந்மதயினால் அனுப்பப்பட்ைவர்,
அவர்
இமேமகன்,
உலமக
மீட்க
அனுப்பப்பட்ைவர்
என்பமத
உலகிற்கு
எடுத்துமேக்க யவண்டும் என்பது அவேது
எதிர்ப்பார்ப்பு.
ஊர்
இேண்டுபட்ைால்
கூத்தாடிக்குக்
சகாண்ைாட்ைம் என்பது யபால, திருஅமவ
யில் நிகழும் பிளவுகளால் ொத்தானுக்குத்
தான் சகாண்ைாட்ைம். ஆகயவ, முதல்
வாெகத்தில் தன்மனத் துன்புறுத்தியவர்களுக்
காக புனித ஸ்யதவான், “ஆண்ைவோகிய
இயயசுயவ,
எனது
ஆவிமய

ஏற்றுக்சகாள்ளும்”
என்று
யவண்டிக்
சகாண்ைமதப்
யபால
ஒற்றுமமயின்
நிமித்தம் நாம் பிேமே மனதாே மன்னிக்க
யவண்டும். மன்னிப்பு இன்றி ஒற்றுமம
மிளிோது.
இமைந்து
நைப்யபாம்,
இமைந்து
பயணிப்யபாம்,
இமைந்து
செயலாற்றுயவாம். திருஅமவயின் பன்முகத்
தன்மமமய ஏற்று, ‘எல்லாரும் ஒன்ோக
இருப்பார்களாக’
எனும்
இயயசு
ஆண்ைவரின் கனமவ நனவாக்குயவாம்.
-ெவரிநாதன், சுங்மகபட்ைாணி, சகைா

பாஸ்கா காலம் 7-ஆம் ஞாயிறு
1-ம் வாெகம்:
திப 7:55-60
தி. பாைல்:
96:1. 2b. 6-7c.9
2ம் வாெகம்:
திசவ 22:12-14, 16-17,20
நற்செய்தி:
யயாவா17:20-26
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