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இயேசு, “என் தந்தத அருள் கூர்ந்தால் அன்றி ோரும் என்னிடம் வர இேலாது என்று
உங்களுக்குக் கூறியேன்” என்றார். அன்யற இயேசுவின் சீடருள் பலர் அவதர விட்டு
விலகிேர். அன்று முதல் அவர்கள் அவயராடு யேர்ந்து சேல்லவில்தல. இயேசு பன்னிரு
சீடரிடம், “நீங்களும் யபாய்விட நிதேக்கிறீர்களா?” என்று யகட்டார். சீய ான் யபதுரு
றுச ாழிோக, “ஆண்டவயர நாங்கள் ோரிடம் யபாயவாம்? நிதலவாழ்வு அளிக்கும்
வார்த்ததகள் உம்மிடம்தாயே உள்ளே. நீயர கடவுளுக்கு அர்ப்பண ாேவர்
என்பதத
நாங்கள்
அறிந்துசகாண்யடாம்.
அதத
நம்புகியறாம்”
என்றார்.
(யோவா 6:64-69)

வட்டார ஆயர் மன்றத்தின் பல்வவறு
ஆணையங்களின் பபாறுப்பாளர்கள்
நியமிக்கப்பட்டனர்
யகாலாலம்
ம்பூ
பூர்
ர்: யலசிோ-சிங்கப்பூர்-புருதணக்காே கத்யதா
லிக்க ஆேர்
ன்றம், அண்த யில் முடிவதடந்த அதன்
ன்றக்கூட்டத்தில், நிதலத்தன்த தேக் கருத்தில் சகாண்டு
அதன்
சபாறுப்பாளர்களளின்
யதர்தவ
நடத்திேது.
இம் ன்றத்தில் சபாறுப்பாளர்கள் யதர்வு ஈராண்டுக்கு
ஒருமுதற நதடசபறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆோலும்
இம்முதற அதேத்து ா தற ற்றும் தற ாவட்டங்களும்
பங்குகளும் நடப்பிலிருக்கும் சதாற்று யநாயோடு யபாராடிக்
சகாண்டிருக்கும்
யவதளயில்,
ஆேர்கள்
மூன்று
காரணங்களுக்காக
வகித்து
வரும்
சபாறுப்புகளில்
ாற்றங்கள் சேய்ே இணங்கவில்தல.
முதலாவதாக,
திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்களின்
அறிவிப்புக்கு ஏற்ப, வட்டார ஆேர்களின் ாநாடு எதிர்வரும்
17, அக்யடாபர் 2021-ல் நதடசபறவுள்ளது. இரண்டாவதாக,
ஆசிே ஆேர்களின் ாநாட்டின் (Federation of Asian Bishops’ Conferences) 50 ஆம் ஆண்டு நிதறவுவிழா 2022,
நவம்பர்
ாதத்திற்கு ஒத்திதவக்கப்பட்டதில்
கவேம்
சேலுத்துதல். இதற்காக, தல தற ாவட்டங்கள் ோவும்
எழுந்துள்ள
பலயவறு
பிரச்ேதேகதள
ஆய்ந்தறித்து,
அவற்தற ய ற்சகாள்ள வழிவதககதளப் பட்டிேலிட்டு
ே ர்ப்பிக்க யவண்டியுள்ளது.
அடுத்து, மூன்றாவதாக, 2026-ல் நதடசபறவுள்ள ந து
யலசிே ய ய்ப்புப்பணி ாநாடும் ஒரு காரண ாகும். இது
சவறிகர ாக நடந்யதற பங்குகள்,
தற ாவட்டங்கள்
ற்றும் வட்டார திருஅதவ ஆகிேவற்றின் நடவடிக்தக
தகவல்கள் யேகரிக்கப்பட்டு பதடக்க யவண்டியுள்ளது.
ஆோலும், தறந்த கார்திோல் சகார்ேலியுஸ் சிம் அவர்கள்
ஏற்றிருந்த சபாறுப்பிற்கு ாற்று சபாறுப்பாளர் நிேமிக்கப்பட
யவண்டியுள்ளது. அவர் கடந்த காலத்தில் வட்டார விவிலிே
ற்றும் ேமூகத் சதாதலத் சதாடர்புக்குத் துதறக்குத் துதண
ததலவராகப்
சபாறுப்யபற்றிருந்தார். எேயவ, ஆேர்கள்
ய லும் சிறப்பாகப் பணிோற்ற ஆேர் ன்றம் சகாண்டிருக்
கும் கட்டத ப்பில் றுபரிசீலதே சேய்ே விரும்புகிறார்கள்.

இவ்விரு ஆதணேங்களும் ய லும் ஆற்றயலாடு சேேல்பட
முடியும் எே நம்பப்படுகிறது.
நிதறவாக, ஆேர் சேபஸ்திேன் பிரான்சிஸ் அவர்கள்
யலசிோ-சிங்கப்பூர்-புருதணக்காே கத்யதாலிக்க ஆேர்
ன்றத்தின் ததலவராக மீண்டும் யதர்வுச் சேய்ேப்பட்டார்.
துதணத்ததலவராக சிங்கப்பூரின் யபராேர் வில்லிேம் யகா
அவர்கள் யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டார். யபராேர் ஜூலிேன்
லிோவ் அவர்கள் யலசிே ஆேர் ன்றத்தின் ததலவராகத்
சதாடர்ந்து சேேலாற்றுவார்.
அலுவலகப் பபொறுப்பொளர்கள் 2021– 2023
நிர்வொகக் குழுவினர்
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விவிலிேம்: ஆேர் ரிச்ேர்ட் இங், மிரி
ேமூக சதாதலத்சதாடர்பு : யபராேர் வில்லிேம் யகா,
சிங்கப்பூர்
குடும்ப நல வாழ்வு: யபராேர் யஜான் யவாங், யகாத்தா
கிேபாலு
சபாதுநிதலயிேர்:ஆேர் ஜூலியுஸ் கியதாம்,
ேன்டாக்கான்
அர்ப்பண வாழ்வு: யபராேர் வில்லிேம் யகா, சிங்கப்பூர்
கரித்தாஸ் (அன்புப்பணி): ஆேர் சபர்ேர்ட் பவுல்,
லாக்கா-சஜாகூர்
பதடப்பின் நீதி: ஆேர் யஜாேப் ஹீ- சிபு
புலம்சபேர்ந்யதாரும் பேணிகளும் : சபர்ேர்ட் பவுல்,
லாக்கா-சஜாகூர்
தற ாவட்ட அருள்பணிோளர்களும்- குருத்துவக்
கல்லூரிகளும்– ஆேர் ரிச்ேர்ட் இங், மிரி
கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பும் பிற ே ே உதரோடலும்: யபராேர்
ஜூலிேன் லிோவ்
இதளயோரும் உேர்கல்வி ாணவர்களும்-யபராேர்
தே ன் யபா,
திருவழிபாடு: ஆேர் சேபஸ்திேன் பிரான்சிஸ்
திருஆட்சிப்பீட தறத்தூது/புதுமுதற தறத்தூது யபராேர் தே ன் யபா,
ஆயராக்கிே வாழ்வு: ஆேர் சகார்னிலியூ பியோங்.
யலசிே தறக்கல்வி: யபராேர் ஜூலிேன் லிோவ்
யலசிே கத்யதாலிக்கக் கல்வி: யபராேர் ஜூலிேன்
லிோவ்

ஆயர் மன்றம் அதன் வணலத்தலத்ணத அறிமுகப்படுத்தியது

கடந்த ஜேவரி ாதம் திட்டமிடப்பட்ட இப்பணி இவ்வட்டார
இதற க்கள்
த்தியில்
திருஅதவயின்
உடனிருப்பின்
அதடோளகவும், ஆேர் ன்றத்தின் அதேத்து ஆதணேங்
களுக்கும் அலுவலகங்களுக்கும் இட ளித்து, இதற க்கள்
எளிதில் இவற்தற நாடிச் சேல்ல வழிவகுக்கும் எே அவர்
ய லும் கூறிோர்.
வட்டார ஆேர்
ன்றத்திற்கு இது
ற்றுச ாரு த ல்கல்லாகும்.
Visit the website at: https://cbcmsb.org/

ஆகஸ்ட் 19, கடந்த விோழேன்று, உலக னிதாபி
ாே நாள் சிறப்பிக்கப்படுவததசோட்டி, தன்
சேய்திதே சவளியிட்டுள்ள கரித்தாஸ் அத ப்பு,
அண்த ே நாள்களில் னிதர்களின் சேேல்பாடு
களாலும், இேற்தகப் யபரிடர்களாலும், இவ்வுலகம்

ஆணையங்களுக்கொன தணலவர்கள்:

10.

யலசிோ, சிங்கப்பூர் ற்றும் புருதணக்காே
கத்யதாலிக்க
ஆேர்
ன்றம் அதன் அதிகாரப்பூர்வ ாே வதலத்தலத்தத
கடந்த ஆகஸ்டு 13-ம் திகதி
திறப்புவிழா கண்டது.
அவ்யவதள, “நாங்கள் உங்களுடன் சநருங்கிே, பகிரும்,
சேவி டுக்கும் திருஅதவோக விளங்க விரும்புகியறாம்” என்று
ததலவராே ஆேர் சேபஸ்திேன் பிரான்சிஸ் அவர்கள்
கூறிோர்.

வத்
த்தி
திக்
க்க
கான்
ன்: பல்யவறு சநருக்கடிகள் நம்த ச்
சூழ்ந்திருக்கும் இவ்யவதளயில் நாம் கதடபிடிக்கும்
உலக
னிதாபி ாே நாளில், ஒருங்கிதணந்த
னிதாபி ாே சூழல் ஒன்யற ந க்கு முன்னிருக்கும்
ஒயர தீர்வு என்பதத அதேவரும் உணரயவண்டும்
என்று அதேத்துலக கரித்தாஸ் நிறுவேம் சேய்தி
சோன்தற சவளியிட்டுள்ளது.

ததலவர்:
ஆேர் சேபஸ்திேன் பிரான்சிஸ், பிோங்கு
துதணத்ததலவர்: யபராேர் வில்லிேம் யகா, சிங்கப்பூர்
சேேலாளர்:
ஆேர் ரிச்ேர்ட் இங், மிரி
சபாருளாளர்:
ஆேர் சபர்ேர்ட் பவுல், லாக்காசஜாகூர்
நிர்வாகச் சேேலாளர்: ோர்ல்ஸ் சபர்த்தில்

9.

இப்யபாது, குடும்ப நலம்
ற்றும்
சபாதுநிதலயிேர்
வாழ்வும் என்பது, குடும்ப நலமும் சபாதுநிதலயிேரும் எே
இரு ஆதணேங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளே.
இதன்வழி

உலக
மனிதாபிமான
நாளைய ாட்டி,
கரித்தாஸ் யெய்தி

ஏ ன் நாடு விதரவில் ஒரு பாதலநில ாக ாறும்

சூழப்பட்டுள்ளதத
குறிப்பிட்டுள்ளது.

இச்சேய்தியின்

துவக்கத்தில்

ஆப்கானிஸ்தான் நாடு தாலிபான்களிடம் வீழ்ந்தது,
1500-க்கும்
அதிக ாயோதர
பலிவாங்கிே
செயிட்டி
நிலநடுக்கம் ஆகிேவற்தறயும், சலப
ோன், உக்தரன், சவனிசுயவலா, சிரிோ ஆகிே
நாடுகளில் சதாடர்ந்து வரும் அரசிேல் நிதலேற்ற
தன்த ஆகிேவற்தறயும், அதேத்துலக கரித்தாஸ்
நிறுவேம், தன் சேய்தியில் குறிப்பிட் டுள்ளது.
உலக அளவில் மீண்டும் சீரத க்க முடிோத
வண்ணம் நிகழ்ந்துவரும் காலநிதல
ாற்றத்தின்
பிரச்ேதேகளால் அதிகரித்துவரும் புலம்சபேந்
யதார் பிரச்ேதே, அத்துடன், கடந்த ஓராண்டுக்கு
ய லாக
னித ேமுதாேத்தத வததத்துவரும்
யகாவிட்-19 சபருந்சதாற்றின் தாக்கம் ஆகிேவற்றின்
விதளவுகளும்,
இச்சேய்தியில்
குறிப்பிடப்பட்
டுள்ளே.
உலக அரசுகள் ஒவ்சவான்றும், தங்கள் சோந்த
நலதே முன்னிறுத்தி எடுக்கும் முடிவுகளால்,
உலகில் மிகவும் பின்தங்கிே நாடுகளில் வாழும்
வறியோர் பல்யவறு துன்பங்கதள அதடே யவண்டி
யிருப்பதத, ஆப்கானிஸ்தான் ந க்கு சவகுத் சதளி
வாக உணர்த்தி வருகிறது என்று, கரித்தாஸ்
நிறுவேம் கூறியுள்ளது.
ஏற்கேயவ அரசிேல் தளத்தில் மிகவும் நிதலேற்ற
ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் செயிட்டி நாட்டில்,
இேற்தகயின் சீற்ற ாக நதடசபற்ற நிலநடுக்கம்,
னித ேமுதாேத்திற்கு ஒரு சபரும் னிதாபி ாே
ேவாலாக
அத ந்துள்ளது
என்று
கரித்தாஸ்
சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
அதிகாரத்தில் இருக்கும் அரசுத்ததலவர்கள், மிகவும்
வறிே நிதலயில் இருப்யபாதர முன்னிறுத்தி, உறுதி
ோே அரசிேல் முடிவுகதள எடுக்கவில்தலசேனில்,
ாற்றங்கள்
ஏற்படாது
என்பததக்
கூறும்
இச்சேய்தியில், வரவிருக்கும் அரசிேல் முடிவுகள்
மிகவும் உறுதிோக எடுக்கப்படயவண்டும் என்ற
அதழப்பும் முன்தவக்கப்பட்டுள்ளது.
சஜயராம் லூயிஸ் - வத்திக்கான் சேய்திகள்
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க ோலோலம்பூர் மோமறைமோவட்டத்தின் புதியத ோரு
திட்டம் தெயல்வடிவம் தெறுகிைது
தகாலாலம்பூர் ைாைமைைாவட்டம் அதன்
வரலாற்மை எடுத்துமரக்கும் வண்ைம்,
யசாந்த
அருங்காட்சியகம்
ஒன்மை
(museum) ஏற்படுத்தி வருகிைது.
கடந்த 2019, ஆகஸ்டு ைாதம் யபட்டாலிங்
யஜயாவிலுள்ள விண்தைற்பு அன்மன
பங்கின்
ைமைபரப்பு
ைற்றும்
பிை
சையத்துடனான உமரயாடல் பணிக்குழு
ஏற்பாடு யசய்த சையங்களுக்கிமடயிலான
நல்லிைக்கக் கண்காட்சியின் தபாது, இந்த
அருங்காட்சியகம் அமைத்தல் பற்றியச்
சிந்தமன எழுந்ததாக அதன் ஏற்பாட்
டாளர் ஹிலரி நார்சிஸ் ைற்றும் அக்கண்
காட்சியின் கண்காணிப்பாளர் யஜனட் டீ
ஆகிதயார் கூறினர். அந்நிகழ்மவத் திைந்து
மவத்த தபராயர் ஜூலியன் லியாவ்
அவர்கள் கத்ததாலிக்க அருங்காட்சியகத்
தின் அவசியத்மதக் கருத்தில் யகாண்டு,
இப்தபாது அதமன ஏற்படுத்தும் பணி
களில் இைங்கியுள்ளார்.

அலுலகமும்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்களான பாலா
தலாரன்ஸ், ஜ்தவ சான் ைற்றும் ஹிலரி
நர்சிஸ் ஆகிதயார் முமைதய கமலப்
யபாருள்கள் ைற்றும் கண்காட்சிக்கான
பண்மடய யபாருள்கள், ஆவைங்கள்
தசகரிப்பு ைற்றும் ஆய்வு நடவடிக்மககள்
ஆகியவற்றில் கவனம் யசலுத்துகிைார்கள்.
அருள்தந்மத எட்வின் பீட்டர் அவர்கள்
இக்குழுவிற்கான ஆதலாசகராகப் பணி
யாற்றுகிைார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த அருங்காட்சியகத்திற்கான ஏற்ை ஓர்
இடமும் ததர்வுச் யசய்யப்பட்டுள்ளது.
தகாலாலம்பூர்,
புக்கிட்
நானாஸ்
சாமலயில் அமைந்துள்ள, 130 ஆண்டு
கால பழமை வாய்ந்த
புனித தஜான்
தபராலயம்
வளாகத்தில் உள்ள ஒரு
கட்டடம் அதுவாகும். இது ைாநகரின்
பழமையும் பாரம்பரியமும் யகாண்ட ஒரு
கட்டடைாக உள்ளயதன்பது இதன் தனிச்

கமலயபாருள்கள் தசகரிக்கப்பட்டு கண்
காட்சிக்கு மவக்கப்படும்.
இதன்வழி,
இக்காட்சியகைானது நைது கத்ததாலிக்கத்
திருஅமவமயயயாட்டிய
தகாலாலம்பூர்
ைாைமைைாவட்டத்தின் பழங்கால கமத
கமளக்
கூறும்
ைற்றும்
வரலாறு
ஆய்வாளர்களின்
மையைாகவும்
இது
திகழும் என்பதில் ஐயமில்மல.
அடுத்து,
இந்த
அருங்காட்சியகம்
யசயல்படத் துவங்கியதும்,
யபாது
ைக்களின் வருமகக்குத் திைந்துவிடப்பட
வுள்ளது. இதன்வழி இது ைமைபரப்
புக்கான ஒரு மூலைாவும் பிை சையத்
தாருடனான உமரயாடலுக்கு அத்தியாவ
சியைான
மையைாகவும்
திகழும்.
அத்ததாடு, நைக்கான அறிவுக் களஞ்
சியைாக விளங்கும். அதத தவமளயில்,
இந்த
அருங்காட்சியகைானது
நம்மை
கடந்த கால வரலாற்றுக்கு இட்டுச்
யசல்வததாடு, நைது முன்தனார்களின்

ைாைமைைாவட்டத்திற்கு ஓர் அருங்காட்சி
யகம்
ததமவயா?
எனும்
தகள்வி
பலருக்கும் எழக்கூடும். நைக்யகன்று ஒரு
பாரம் பரியமும் வரலாறும் உண்டு. அது
அடுத்து வரும் தமலமுமையினதராடு
பகிரப்பட தவண்டும். ஓர் அருங்காட்
சியகைானது அடுத்தடுத்து வரும் தமல
முமையினருக்கு ைாைமைவாவட்டத்தின்
இமைைக்கள் எவ்வாறு சிைந்த ஆளுமை
தயாடு, சமூக ைாக உருவாக அவர்களது
நடவடிக் மககள் ஊக்குவித்தன என்பமத
விவரிக்கும் தலைாக விளங்கும்.
தகாலாலம்பூர்
ைாைமைைாவட்டத்தில்
இருக்கும் 33 பங்குகளும் அதனதன்
யசாந்த ஆவைங்கள், பதிவுகள் ைற்றும்
கமலப்யபாருள்கமளப் பாதுகாக்க தவண்
டும். ஒருசில பங்குகள், ைாைமைைாவட்
டத்மதவிட
பழமை
வாய்ந்தனவாக
உள்ளன என்பமத ைறுப்பதற்கில்மல.
அவற்றின் பண்மடயப் யபாருள்களும்
உறுதியாகப் பாதுகாக்கப்பட தவண்டும்.
இந்த
அருங்காட்சியகம்
இத்தமகய
அமனத்து யபாருள்கமளயும், ஆவைங்க
மளயும் கமலப்யபாருள்கமளயும் தசக
ரித்து,
காட்சிக்கு
மவக்கும்
ைமை
ைாவட்டத் திற்கான சிைந்த தலைாக
விளங்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிைது.
தைற்கூறிய அருங்காட்சியகத்மத அமைப்ப
தற்கான
பணிகள்
யதாடங்கப்பட்டு
விட்டன.
யஜனட்
டீ
அவர்களின்
கண்காணிப்பில்
இதற்கான
ஓர்

காஜாங், திருக்குடும்பப்
பங்கில் மறைக்கல்வி விழா
காஜாங்: இங்கு அமைந்துள்ள திருக்குடும்பப்
பங்கு ஆலயத்தில், பங்குத்தந்மத என்ரூ கூய்
ைற்றும் துமைப் பங்குத்தந்மத வின்சன் ததாைஸ்
ஆகிதயாரின்
ஆதரவில் ைமைக்கல்வி ைற்றும்
விவிலியப் பணிகுழுக்கள் இமைந்து ைமைக்
கல்வி ைாைவர்களுக்காக இயங்கமல வாயிலாக
நான்கு வார நிகழ்ச்சியயான்மை நடத்தினர்.
"இமைவார்த்மத கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஒளி"
என்ை மையக்கருத்தின் வழி பல நிகழ்ச்சிகள்
அரங்தகற்ைம் கண்டன. இது முதன்முமையாக
இயங்கமல (zoom)
வாயிலாக நமடப்யபற்ை
நிகழ்ச்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தபாட்டி
நிகழ்ச்சிகளாக ஏற்பாடு யசய்யப்பட்ட இது,
கடந்த ஜுமல ைாதத்தின் நான்கு வாரங்களிலும்
யதாடக்கப்பள்ளி முதல் இமடநிமலப்பள்ளி
ைமைக்கல்வி ைாைவர்கள் அமனவரும் பங்தகற்
கும் வமகயில் ஏற்பாடு யசய்யப்பட்டது.
முதல் வாரம் யதாடக்கப்பள்ளி ைற்றும் இமட
நிமலப்பள்ளி ைமைக்கல்வி ைாைவர்களுக்கான
விழிப்புைர்ச்சி யசாற்யபாழிவுகள் ‘இமைவார்த்
மதயின் பயன்பாடு" என்ை தமலப்பிமனக்
யகாண்டு காமல ைதியம் என இரு பகுதியாக
நமடயபற்ைது.
யதாடர்ந்து இரண்டாவது வாரத்தில் ைமைக்கல்வி
ைாைவர்களுக்கான வர்ைம் தீட்டுதலும் படம்
வமரதலும் ைற்றும் கட்டுமர எழுதுததலாடு
‘அனுதினமும் இமைவார்த்மத வாசிப்பதினால்
ஏற்படும் நன்மைகள், ‘நான் ஏன் கத்ததாலிக்க
திருஅமவயில் யதாடர்ந்து வாழ விரும்புகிதைன்’
எனை தமலப்மபயயாட்டி தபச்சுப் தபாட்டி
களும் நமடப்யபற்ைன.
மூன்ைாம் வாரத்தில் காமல கமத யசால்லும்
தபாட்டியில் யதாடக்கப்பள்ளி ைமைக்கல்வி
ைாைவர்கள் ‘நல்ல சைாரியன், இதயசுவின்
பிைப்பு"
பற்றிய
கமதகமளத்
திைம்பட
கூறினார்கள்.
ைதியம்
இமடநிமலப்பபள்ளி
ைமைக்கல்வி ைாைவர்களுக்கான வினாவிமட
தபாட்டி நமடப்யபற்ைது.

சிைப்பு. தைலும் ைாநகரின் மையத்தில்,
அமனவரும் இலகுவாக வந்துப்தபாகும்
தலைாக உள்ளதாலும் இந்த கட்டடம்
ததர்வுச் யசய்யப்பட்டது. இந்த கட்டடத்
தில்
தற்தபாது
பாதுகாப்பு
ைற்றும்
ைறுசீரமைப்புக்கான பணிகள் தைற்யகாள்
ளப்பட்டு
வருகின்ைன.
இப்பணிகள்
நிமைவமடய ஏைக்குமைய ஒரு வருட
காலம் ஆகலாம் என எதிர்ப்பார்க்
கப்படுகிைது. இக்கட்டடம் ஓர் அருங்
காட்சியகைாக
சீரமைக்கப்பட்டபின்,
பங்குகள் ததாறும் உள்ள பண்மடயப்
யபாருள்கள்,
ஆவைங்கள்
ைற்றும்

அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்
வாய்ப்பிமனயும் வழங்கும்.

யகாள்ளும்

இந்த அருங்காட்சி மையத்மதச் சீர்யசய்து
வரும் நிர்வாகக் குழுவினர் இதமன
யயாட்டிய உங்களது கருத்துக்கமளயும்
அறிய விரும்புகின்ைனர். ஆதலாசமனகள்
ைற்றும் கருத்துப் பகிர்வுகள் இருப்பின்
கீழ்க்கண்ட
மின்னஞ்சல்
வாயிலாக
அனுப்பி
மவக்க
தவண்டுைாறு
தகட்டுக்யகாள்ளப்படுகிறீர்கள்.
klcatholicmuseum@archkl.org.

நான்காவது வாரம் யதாடக்கப்பள்ளி இமட
நிமலப்பள்ளி
ைாைவர்களுக்கான
தபச்சுப்
தபாட்டி "இதயசுவின் உவமைகள், உன்மன
அன்பு யசய்வதுதபால் பிைமரயும் அன்பு யசய்"
எனும் தமலப்புகளின் அடிப்பமடயில் நமடப்
யபற்ைது.
இந்நிகழ்ச்சிகள் அமனத்தும் சிைப்பான முமையில்
நமடயபை உதவிய அமனத்து ைமைக்கல்வி
ஆசிரியர்கள்,
யபற்தைார்கள்,
ைமைக்கல்வி
ைாைவர்கள், உதவியாளர்கள், தமிழ் அப்தபாஸ்
தலர் பணிக்குழு ைற்றும் பங்குத் தந்மதயர்க
ளுக்கும் நன்றி நவிலப்பட்டது.
-திருைதி ைலர்விழி ததாைஸ்

நற் ருறை நிறலவோழ்வின் ஊற்று
இன்று கடவுளாகிய ஆண்டவர் யாமரக்
கடவுளாக ததர்வு யசய்வது என்ை முடிமவ
நம்மிடதை விட்டு விடுகிைார். "...யாருக்கு
ஊழியம் யசய்வீர்கள் என்பமத நீங்கதள
இப்தபாது முடிவு யசய்யுங்கள் என முதல்
வாசகத்தில் தயாசுவா தைது ைக்கமளப்
பார்த்துக் தகட்கின்ைார் (தயாசுவா 24:15).
இதயசுவும் இன்மைய நற்யசய்தியில் தைது
சீடர்கமளப் பார்த்து தம்மைப் பின்பற்றும்
முடிமவ அவர்களிடம் விட்டு விடுகிைார்.
ைக்கள் முடிவு யசய்வதற்கு முன்னர்
கடவுளாகிய ஆண்டவர் யசய்த அமனத்
மதயும் வரிமசப்படுத்திக் காட்டுகிைார்
தயாசுவா.
அதத
தபால
இதயசுவும்
"நீங்களும்
தபாய்
விட
நிமனக்கிறீர்
களா?" (தயாவான் 6:67) எனக் தகட்கிைார்.
ஏயனனில் "எனது சமதமய உைவாகக்
யகாடுக்கிதைன்" (தயாவான் 6:51) என
இதயசு கூறியமத ஏற்க முடியாத சீடர்கள்
பிரிந்துப்
தபாக
நிமனக்கிைார்கள்.
நற்கருமைப் பற்றிய இதயசுவின் தபாதமன
ஏற்றுக்யகாள் வதற்கு மிகவும் கடினைான
ஒன்று
என்று
பலச்
சீடர்கள்

எண்ணினார்கள். இமதவிடக் கடினைான
ஒன்று உள்ளது என இதயசு கூறுகிைார்.
அது
ைானிடைகன்
முன்பு
இருந்த
இடத்திற்கு ஏறிச்யசல்வமதக் காண்பது
(6:62). இக்கருத்து அவர்களின் அறிவுக்கும்
வாழ்வியலுக்கும் அப்பாற்பட்டது. ைாைாக
இது
நம்பிக்மக
யதாடர்பானது.
"கிறிஸ்துதவ திருஅமவயாகிய உடலின்
மீட்பர்" (எதப 5:23) என்ை உண்மையான
நம்பிக்மக யகாண்ட சீடர்கதளாடு நீங்க
ளும் நானும் இமத ஏற்றுக் யகாண்
டுள்தளாம். நற்கருமைமய தகுதியின்றி
உண்டால் நம்மீது தண்டமனத் தீர்ப்மபதய
வருவித்துக் யகாள்தவாம் (1யகாரி 11:29)
என புனித பவுல் எச்சரிக்கிைார்.
நற்கருமை என்பது அன்றும் இன்றும்
எல்லா
நிமலயில்
உள்ளவர்களுக்கும்
சவாலாகதவ உள்ளது. நற்கருமை குறித்த
நம்பிக்மக
தியாக-அன்பு
வாழ்மவப்
பிரதிபலிக்கிைது.
யபாதுநிமலயினராகிய
நைக்கு ைட்டுைல்ல அர்ப்பை வாழ்வு
யகாண்ட துைவைத்தாருக்கும் சவாலாக
உள்ளது. இந்த சவாமலச் சைாளிக்க
"ஆண்டவதர நாங்கள் யாரிடம் தபாதவாம்?

நிமலவாழ்வு
அளிக்கும்
வார்த்மதகள்
உம்மிடம்தாதன உள்ளன" (தயாவான்
6:68) என்று புனித தபதுரு அறிக்மக
யிடுவதில் நாமும் தசர்ந்து யகாள்தவாம்.
நற்கருமை மீது யகாள்ளும் நம்பிக்மக
நைது
வாழ்வில்
ஒன்ைர
கலந்திருக்க
தவண்டும். அதற்கு உதாரைைாக கிறிஸ்து
வுக்கும் திருஅமவக்கும்; கைவனுக்கும்
ைமனவிக்கும்
இமடயிலான
அன்பு,
நம்பிக்மக
உைமவ
(எதப
5:21-32)
இரண்டாம் வாசகத்தில் புனித பவுல்
எடுத்துக்காட்டுகிைார்.
யதாடக்கத்தில்
பன்னிரு
சீடர்களில்
ஒருவராக
இல்லாைல்,
இதயசுவின்
தபாதமன
தநரடியாக
தகட்காைல்,
அவதராடு வாழாைல், பயைம் யசய்யாைல்,
இறுதி இராவுைவில் கலந்து யகாள்ளாைல்,
நற்கருமைமயப் பற்றி இதர திருத்தூதர்கள்
யசால்லாத ைமையுண்மைகமள (1யகாரி
11ம் அதிகாரம்) நைக்கு விட்டுச்யசன்ை
புனித பவுல் நாடுததாறும் அமலந்து
தபாதித்த புைவினத்தார் ைத்தியில் நாமும்
உள்தளாம்
என்பது
யபருமைதய.
நற்கருமையின் உண்மைமயயும் ஆழத்

மதயும் அகலத்மதயும் ஏற்றுக்யகாள்ளும்
ைக்களாக
நாம்
இருந்தால்
அதன்
சவால்கமளயும் ஏற்றுக்யகாள்தவாம். "ஆண்
டவதர நாங்கள் யாரிடம் தபாதவாம்?"
என்று கூறிய புனித தபதுருமவப் தபால்
தம்மைதய நைக்காகவும் நைது தமலமுமைக்
காகவும் அர்ப்பணித்த இதயசுவுக்கு நம்மை
அர்ப்பணிப்தபாம். நற்கருமைமய ஆராதிப்
தபாம்! ஏயனனில் நற்கருமை கிறிஸ்தவ
வாழ்வின் ஊற்றும் உச்சமுைாக உள்ளது
(2ம் வத். எண் 11)
(எட்ைண்ட் பல்தசார், யசராஸ்
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