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நீங்கள் ஒன்றை அறிந்திருக்க வேண்டும் என விரும்புகிவைன். நம் முன்வனோர்
அறனேரும் வேகத்தின்கீழ் ேழிநடந்தனர். அேர்கள் அறனேரும் கடறைக்
கடந்து சென்ைனர். அேர்கள் அறனேரும் வேோவெவ ோடு இறைந்திருக்கும்படி
வேகத்தோலும் கடைோலும் திருமுழுக்குப் சபற்ைோர்கள். அேர்கள் அறனேரும்
ஒவே ஆன்மிக உைறே உண்டனர். அேர்கள் அறனேரும் ஒவே ஆன்மிகப்
போனத்றதப் பருகினர். தங்கறைப் பின்சதோடர்ந்து ேந்த ஆன்மிகப்
போறையிலிருந்து
அேர்கள்
பருகினோர்கள்.
கிறிஸ்துவே
அப்போறை.
(1சகோரி 10 :1-4)

கடவுளின் பெயரால் ககட்கிகேன்,
ெடுபகாலைகலை
நிறுத்துங்கள்!
ேத்திக்கோன்: உக்றேன் நோட்டில் நறட
சபற்றுேரும்
படுசகோறைகள்
நிறுத்தப்
படுேோறு, கடவுளின் சப ேோல் வகட்டுக்
சகோள்கிவைன் என்று, மிகுந்த வேதறன
வ ோடு ேோர்ச் 13, கடந்த ஞோயிைன்று
கூறினோர் திருத்தந்றத பிேோன்சிஸ்.
தோன்
கத்வதோலிக்கத்
திருஅறேயின்
தறைறேப் பணிற
ஏற்ை ஒன்பதோம்
ஆண்டு நிறைவு நோைோகி
ேோர்ச் 13,
ஞோயிறு நண்பகலில் ேத்திக்கோன் புனித
வபதுரு
ேைோகத்தில்
கூடியிருந்த
ஆயிேக்கைக்கோன ேக்களுக்கு மூவேறை
செப உறே ோற்றி பின்னர், உக்றேன்
நோட்டில் இடம் சபற்றுேரும் வபோர் குறித்த
தன் ேன வேதறனற சேளிப்படுத்தினோர்
திருத்தந்றத பிேோன்சிஸ்.
வபோரினோல் அழிக்கப்பட்டுேரும் உக்றேன்
நோட்டில்,
அப்வபோேோல்
பலி ோகுவேோர்
ேற்றும்
போதிக்கப்பட்வடோறே
நிறனவு
கூர்ந்த
திருத்தந்றத,
உக்றேனில்
இடம்சபற்றுேரும் ப ங்கேேோன வபோேோல்
Mariupol நகர், ேறைெோட்சிகளின் நகேேோக
ேோறி ேருகிைது என்றும் கூறினோர்.
கடவுள் அறேதியின் கடவுள் ேட்டுவே.

அேர்
வபோரின்
கடவுள்
அல்ை.
ேன்முறைற
ஆதரிப்பேர்கள், அேேது
சப றே அேேதிக்கின்ைனர் என்றும், சிைோர்,
ஆயுதம் ஏந்தோத அப்போவி குடிேக்கள்
ஆகிவ ோர் மீது கோட்டுமிேோண்டித்தனேோக
சகோடூேங்கள் நடத்தப்படுகின்ைன என்றும்,
திருத்தந்றத பிேோன்சிஸ் அேர்கள் கேறை
சதரிவித்தோர்.
நகேங்கறை கல்ைறைகைோக ேோற்றுேதற்
குமுன்னர், ஏற்றுக்சகோள்ைப்பட முடி ோத
கடும் ஆயுதத் தோக்குதல்கள் நிறுத்தப்
படவேண்டும், வபோர் நிறுத்தப்படுேோறு
விண்ைப்பிக்கும்
சபோது
ேக்களின்
குேல்கவைோடு,
வேதறன
நிறைந்த
ேனவதோடு என்றனயும் இறைக்கின்வைன்
என்றும் திருத்தந்றத கூறினோர்.
துன்புறுவேோரின் அழுகுேல்கள் வகட்கப்
படட்டும், குண்டுவீச்சுக்களும் தோக்குதல்
களும் நிறுத்தப்படட்டும், உண்றே ோன,
ேற்றும், உறுதி ோன வபச்சுேோர்த்றதகளில்
கேனம் செலுத்தப்படட்டும். போதுகோப்போன
ேனிதோபிேோனக் கதவுகள் திைக்கப்படவும்
இந்தப் படுசகோறைகள் நிறுத்தப்படவுே
கடவுளின் சப ேோல் வகட்கிவைன் என்றும்
திருத்தந்றத
பிேோன்சிஸ்
அேர்கள்

கூறினோர்.
அறனத்து ேறைேோேட்டங்களும், துைேைக்
குழுேங்களும் அறேதிக்கோக அதிகேோகச்

செபிக்குேோறு வகட்டுக்சகோண்டு, புைம்
சப ர்ந்வதோருக்கு
உதவும்
ேக்களுக்கு
நன்றி கூறினோர் திருத்தந்றத பிேோன்சிஸ்.

தற்காலத்தில் நிலவும் ககாவிட்-19 நெருக்கடி சூழலில் , ெமது கிறிஸ்தவச் சபைகளின்
ைங்களிப்புப் ைற்றிய ைகிர்வு கருத்தரங்கு ெபைநைற்றது

வகோைோைம்பூர்: ெமூக, சபோருைோதோே தூேவநோக்கிற்கு ேத
ெமூகங்கள் எவ்ேோறு பங்களிக்கக்கூடும் என்பறத ஆேோ ,
ேவைசி கிறிஸ்தே ெறபகளின் கூட்டு ேன்ைம் (CCM) ேோர்ச்
7 அன்று மூன்று புகழ்சபற்ை நபர்களுடன் ஒரு உறே ோடறை
ஏற்போடு செய்தது. அந்நிகழ்வில் பங்வகற்ை வபச்ெோைர்களில்,
பைவித பிேச்ெறனகள் குறித்த செோற்சபோழிேோற்ைக்கூடி
வபேோசிரி ர் டோக்டர் முகேது தஜூடின் முகேது ேஷ்டி,
புத்த அறனத்துைக கூட்டுப் வபேறேயின் முன்னோள்
தறைேர் வபேோசிரி ர் டத்வதோ ஶ்ரீ டோக்டர் விக்டர் வீ,
(Victor Wee) ேற்றும் வகோைோைம்பூர் ேோேறை ேோேட்டத்தின்
வபேோ ர் ஜூலி ன் லி ோவ் ஆகிவ ோர் அடங்குேர்.

என்றும், அந்த ேோற்ைத்தில் நிதி ேற்றும் உண்றே ோன
சபோருைோதோேம் இறடவ ோன உைவு சபரும் அைவில்
போதிக்கப்பட்டது என்றும், அதன் விறைேோக,
நிதி
உண்றே ோன சபோருைோதோேத்த்றத தன் கட்டுப்போட்டில்
சகோண்டிருந்தது என்றும் கூறினோர். முன்ைோேதோக, சேறும்
ைோபம் ெம்போதிப்பறத விட ேனுக்குைத்தில் சுற்றுச்சூழறைப்
பேோேரிப்பதும் மிக முக்கி ேோனதோகிவிட்ட மூன்ைோேது
சபரி
ேோற்ைம் தற்வபோது நடந்து சகோண்டிருக்கிைது
என்பறதத் சதளிவுப்படுத்தினோர்.

சதோடர்ந்து, இஸ்ைோத்தின் இேண்டோேது கலீஃப், உேர் அல்கத்தோப்
சபோருைோதோேப்
பிேச்சிறனகறை
ஆன்மீகப்
பிேச்சிறன ோகப்
புரிந்துசகோள்ளும்
ஒரு
அேசி ல்
தறைேருக்கு நல்ை உதோேைம் என்று டோக்டர் தஜுதீன்
கூறினோர். ஏசனன்ைோல், ஆன்மீகப் பிேச்சிறனகள் சேறும்
ெடங்குகள் ேற்றும் ோத்திறேகள் சதோடர்போனறே என்று
பைர் நிறனக்கிைோர்கள். ஆண்டுவதோறும் உம்ேோவிற்கு
( ோத்திறே) 400,000 அனுேதிகள் ேழங்கப்படுேதோகவும்,
ஒவ்சேோரு
ோத்ரீகரும் உம்ேோறே முடிக்க ஏற்குறை
கூறினோர். அேர்
வபேோசிரி ர் டோக்டர் முகேட் தஜுடின் அேர்தம் உறேயில், RM10,000 செைேழிப்பதோகவும்

வேற்கண்ட கைந்துறே ோடல் நிகழ்வுக்கு இறைப்போைேோக
ேவைசி கிறிஸ்தே ெறபகளின் கூட்டு ேன்ைத்தின் சபோதுச்
செ ைோைர் அருள்திரு டோக்டர் செர்ேன் ெோஸ்திரி அேர்கள்
சபோறுப்வபற்றிருந்தோர். இக்கைந்துறே ோடல் நிகழ்ேோனது,
பினோங்றகச் வெர்ந்த டோக்டர் ேோ ெூய் ேற்றும் றேக்கல்
செங் சி ோம் ஆகிவ ோரின்
‘வகோவிட்-19, அதன்
விறைேோல் எழுந்த சநருக்கடி’ என்ை தறைப்பிைோன
நூலிறன றே ேோக றேத்து வேற்சகோள்ைப்பட்டது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

டோக்டர்
லிம்
தனது
சதோடக்க
விைக்கவுறேயில்,
சபோருைோதோே நிபுைர் கோர்ல் வபோைனியின் கூற்றுப்படி,
சபோருைோதோே
ரீதியில்
மூன்று
சபரி
ேோற்ைங்கள்
ஏற்பட்டதோகக் கூறினோர். முதல் சபரி ேோற்ைம் 18 ஆம்
நூற்ைோண்டின் பிற்பகுதியில் சதோடங்கி து என்றும், இதில்
உைகச் ெந்றதக்கும் ெமூகத்திற்கும் இறடயிைோன உைவு
தறைகீழோக ேோறி து என்ைோர். அடுத்து,
இேண்டோேது
சபரி
ேோற்ைம் 1970-ம் ஆண்டுகளில்
சதோடங்கி து

தற்வபோறத ேவைசி க் கல்வி முறை இன்றை ச் சூழலுக்கு
ஏற்புறட தல்ை என்ைோர். எ.கோ. பூவகோைமும் அறிவி லும்
ேேைோற்றிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ைன. ேற்றும் ெே மும்
நன்சனறியிலிருந்துப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.
இதன்
விறைேோக,
ேோைேர்கள்
விேர்ென
தர்க்கரீதி ோகச்
சிந்திக்க முடி ோதச் சூழலில், அேர்கள் கற்றுக்சகோண்டறத
உண்றே
ேோழ்க்றக
பிேச்சிறனகளுடன்
சதோடர்புப்படுத்தவும்
முடி ோத இக்கட்டோன நிறை
நிைவுகிைது என்ைோர்.

சதோடர்ந்து,
இப்சபருந்சதோறக
ஏறழகளுக்குப்
ப ன்படுத்தப்பட்டோல், ஏறழகள் பிேச்ெறன எளிதில்
தீர்ந்துவிடும் என்றும் சதளிவுப்படுத்தினோர்.
நிறைேோகக் கருத்துறேத்த, வபேோ ர் ஜூலி ன் லி ோவ்
அேர்கள், ேேைோற்றின் இருண்ட தருைங்களில், அறனத்து
ேத ெோர்பிலும் இருந்து பை நல்லுள்ைங்கள் நம்பிக்றகயின்
கைங்கறே விைக்கங்கைோக ேோறினறத நிறனவுகூர்ந்தோர்.
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விண்ணணற்பு அன்னன பங்கில்

அசாதாரண நற்கருனண
பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி
சபட்டாலிங் சஜயா: கடந்த ைார்ச் 5-ம்
திகதி, இங்குள்ை ‘விண்யணற்பு அன்மன’
பங்கில்
பணிபுரியும்
39
அொதாைண
நற்கருமண பணியாைர்களுக்குச் சிறப்பு
உருவாக்கப்பிற்சி நடத்தப்பட்டது. ஏறக்
குமறய மூன்று ைணியநைம் நமடசபற்ற
இப்பயிற்சியானது, பங்குத்தந்மத Msgr.
சலனர்ட் சலக்ென் அவர்கைாலும் அங்கு
தங்கியிருக்கும் அருள்பணி பீசூ ைத்தியூஸ்
அவர்கைாலும்
நடத்தப்பட்டது என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நான்கு அைர்வுகைாக அமைந்த இந்த
உருவாக்கப்பயிற்சியின் முதல் அைர்மவ,
உயைாமை
திருப்பலி சபாதுவழிகாட்டி
விதிமுமற (GIRM), மீட்பின் அருைமட
யாைம் ைற்றும் இைண்டாம் வத்திக்கான்
ெங்க
ஏடான
‘திருஅமவ’
ஆகிய
ஆவணங்களின் துமணயயாடு அருள்பணி
பீசூ ைத்தியூஸ் அவர்கள் நற்கருமண
அருைமடயாைத்மதப்
பற்றி
விைக்கம்
அளித்தார்.
சபாதுநிமலயினரும்
அருட்ெயகாதை
ெயகாதரிகளும் முற்காலத்தில் அொதாைண
நற்கருமண
பணியாைர்கைாக,
அருள்
பணியாைர்களுக்கு உதவியாக, அதிகாைப்
பூர்வைாக பணியில் அைர்த்தப்பட்டிருந்தார்
என்பமத எடுத்துமைத்தார். சதாடர்ந்து,
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திருப்பலி சகாண்டாட்டைானது இயயசுமவ
மையைாகக்
சகாண்டது
என்றும்
திருமுழுக்கின்
வாயிலாக,
அமனத்துப்
சபாதுநிமலயினரும் திருப்பலி சகாண்
டாட்டத்தின் முழுமையாகவும் ஆக்கப்பூர்
வைாகவும்
பங்குசகாள்ை
யவண்டும்
எனவும் அமனவரும் நற்கருமண ைக்கள்
என்பமத வலியுறுத்தினார்.
சதாடர்ந்து
சலக்ென்

பங்குத்தந்மத
சலனர்ட்
அவர்கள்
திருப்பலிக்குக்

கூடியிருப்யபாருக்கு
எவ்வாறு
இயயசு
கிறஸ்துவின் திருவுடலும் திருஇைத்தமுைான
நற்கருமணமய
வழங்கயவண்டும் என்ப
தற்கான வழிமுமறகமைத் சதளிவுப்படுத்
தினார். அன்று நமடசபற்ற அப்பயிற்சி
இமறயியல்
பின்னணியில்
நற்கருமண
சயாட்டிய
நல்லசதாரு
பயிற்சியாக
அமைந்தது என்று கருத்துமைகப்பட்டது.
நிமறவாக,
அொதாைண
நற்கருமண
பணியாைர்கள்
கிறிஸ்தவ
நன்சனறி
வாழ்க்மகக்கு
உட்பட்டவைாகவும்,
முன்ைாதிரியான
கத்யதாலிக்கைாகவும்
யதமவயான கத்யதாலிக்க யபாதமனகமை
அறிந்தவைாகவும்
இருப்பது
இன்றிய
மையாதது என்று பங்குத்தந்மத சலனர்ட்
சலக்ென் அவர்கள் விைக்கம் அளித்தார்.

இத்தவக் காலத்தில் ‘நானும் கைவுளும்’ என்ற இரட்ணை
பரிமாை அணுகுமுணறணய கைந்து, கைவுள், சமூகம், நான்’
என்ற முப்பரிமாைத்தில் பயைம் சசய்தால் இந்த வசந்தத்தின்
பயணை நம்மாலும் அனுபவிக்க முடியும்.
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‘நற்கருனணயும் திருமணமும்’

நற்கருணை ஒரு திருமை
அருளணையாளம்
‘அன்பின் அருைமடயாைம்’ எனப்படும் தூய
நற்கருமணயில் இயயசு கிறிஸ்து தம்மையய
வழங்குகிறார்.
இவ்வாறு அமனவர் மீதும்
கடவுள் சகாண்டுள்ை அைவில்லா அன்மப
நம்யைாடு பகர்கிறார். ‘தம் நண்பர்களுக்காக
உயிமைக் சகாடுக்க’ (யயாவா 15:13)
இழுத்துச் செல்லப்பட்ட இயயசு,
அவைது
அன்மப
நற்கருமணயில்
நாள்யதாறும்
சவளிப்படுத்துகிறார். தம் இமடயில் ஒரு
துண்மடக் கட்டிக்சகாண்டு தம் சீடர்களின்
காலடிகமைக்
கழுவின
அவருமடய
தாழ்ச்சியிமன நற்கருமண நைக்கு உணர்த்து
கிறது.

பாடு.
அயத யவமையில் திருைண
தம்பதியரின்
அருள்வாழ்வுக்கும்
இமண
பிரியா உறவுக்கும் ஊற்றும் உச்ெமுைாக
நற்கருமண உள்ைது.

திருைண அருைமடயாைத்மதப் சபாறுத்த
வமை, திருைணத்தில் முறிவுப்படா உறமவ
திருஅமவ எதிர்ப்பார்க்கிறது. ஏசனனில்,
இமறயருள் என்பது ைாசபரும் உறவு
அனுபவம். இந்த உறவு அனுபவம் திருைண
வாழ்வுக்கு ஆணியவைாக உள்ைது. கணவன்
ைமனவி உறவு
என்பது நற்கருமணயில்
அப்பமும் இைெமும் சகாண்டுள்ை உறவுக்கு
ஒப்பாகும். தூய ஆவியார் கணவன்-ைமனவி
இவ்வாறு நற்கருமண முற்றிலும் அன்பின் உறமவ
நற்கருமணக்குரிய
ெமூகைாக
அருைமடயாைம்
எனும்
வமகயில் இமணக்கிறார்.
ைணைகனாம்
இயயசு
ைணைகைாகிய
திருஅமவயுடன் (எயப 5:31-32) சகாண் ஆகயவ, நற்கருமண விருந்திற்கு வரும்
நற்கருமண
ஓர்
அன்பின்
டுள்ை இமணபிரியா உறமவ திருைண தம்பதியர்,
அருைமடயாைம்
என்பமத
நிமனவில்
அன்புறவில் சவளிப்படுத்துகிறார். ஆகயவ,
நற்கருமண
என்பது
நைது
மீட்பின் சகாண்டு, தங்களிமடயய அது பிைவுபடா
அன்மபயும்
அைப்பரிய
அருைமடயாைம்
என்பதுயபால,
அது ஒன்றிப்மபயும்
முமறயில்
ஊட்டி
வைர்க்கிறது
என்ற
ைணைகன் ைற்றும் ைணைகளின் அன்பின்
எண்ணத்யதாடும்
நம்பிக்மகயயாடும்
வை
அருைமடயாைைாகவும் என்றும் உள்ைது.
யவண்டும்.
திருைண அன்பு
என்பது திருஅமவக்காக
கிறிஸ்து சகாண்டிருக்கும் அன்பின் சவளிப்

அமை அன்லையின் மாசற்ற இதயத்திற்கு
அர்ப்பணம்!
வத்திக்கான்: ைஷ்யா ைற்றும் உக்மைன்
நாடுகமை அைல அன்மனயின் ைாெற்ற
இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்சவான்மற
நடத்தவிருக்கிறார் திருத்தந்மத பிைான்சிஸ்.

இந்நிகழ்வானது ைார்ச் 25, சவள்ளிக்
கிழமையன்று
ஆண்டவருமடய
பிறப்பு
அறிவிப்பு சபருவிழாவன்று நமடசபறுவது
மிகவும் சபாருத்தைானதாக அமைந்துள்ை
தாகவும் திருப்பீடச் செய்தித் சதாடர்பகம்
எதிர்வரும் ைார்ச் 25, சவள்ளிக் கிழமை சதரிவிக்கிறது.
யன்று, ைாமல 5 ைணியைவில் புனித யபதுரு
சபருங்யகாவிலில் நமடசபறவிருக்கும் பாவ
ைன்னிப்பு வழிபாட்டில், உக்மைன் ைற்றும்
ைஷ்யாமவ, அைல அன்மனயின் ைாெற்ற
இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்சவான்மற
திருத்தந்மத
பிைான்சிஸ்
அவர்கள்
நடத்தவிருப்பதாகத் திருப்பீடச் செய்தித்
சதாடர்பகம் சதரிவித்துள்ைது.
யைலும், திருத்தந்மதயின் சிறப்புத் தூதைாக
அனுப்பப்படும் கர்தினால் Konrad Krajewski அவர்கள் இந்நிகழ்மவ அயத யநைத்தில்,
யபார்த்துக்கல்
நாட்டு
பாத்திைாவில்
நிகழ்த்துவார் என்றும் திருப்பீடச் செய்தித்
சதாடர்பகத்தின் இயக்குநர் Matteo Bruni
அவர்கள் சதரிவித்துள்ைார்.

1942ம் ஆண்டு அக்யடாபர் ைாதம் 31ம் யததி
திருத்தந்மத 12ம் பயஸ் அவர்கள் உலகம்
முழுவமதயும், 1952ம் ஆண்டு ஜூமல 7ம்
யததி ைஷ்ய ைக்கள் அமனவமையும் புனித
அைல அன்மனயின் ைாெற்ற இதயத்திற்கு
உக்மைன்
ைற்றும்
ைஷ்யாமவ, அைல அர்ப்பணித்தார்.
அன்மனயின் இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கும்

மனமாறு.. குணமாறு!
தவக்காலத்தின்
மூன்றாம்
ஞாயிற்றுக்
கிழமைக்கான இமறவனின் வார்த்மதகள்
நைக்கு “ைனந்திரும்பி வாழ அமழப்புத்
தருகிறது. இன்மறய நற்செய்தி வாெகத்தில்
ஆண்டவர் இயயசுவிடம் சிலர், பிலாத்து
பலிசெலுத்திக்சகாண்டிருந்த கலியலயமைக்
சகான்றான் என்ற செய்திமயச் சொல்
கின்றனர்.
அதற்கு
இயயசு
ைனம்
ைாறாவிடில்
நீங்கள்
ஒவ்சவாருவருயை
அழிவீர்கள்”
என்கிறார்.
இயயசுவின்
இவ்வார்த்மதகள்
ெற்றுக்
கடினைாக
இருந்தாலும் அவர் நாம் அமனவரும்
ைனந்திரும்பி வையவண்டும் என்று அன்
யபாடு காத்துக்சகாண்டிருக்கிறார் எனும்
அருமையான செய்திமயப் பகிர்கின்றன.
இன்மறய
இைண்டாம்
வாெகத்தில்
பவுலடியார் “நீங்கள் கடவுமைவிட்டு விலகி
சென்ற
இஸ்ையயல்
ைக்கள்
யபான்று
அல்லாைல் கடவுமை யநாக்கி வரும்
ைக்கைாக வாழயவண்டும்”
(1சகாரி
10:6)
என்றசதாரு
அமழப்பிமனத்

தருகிறார். ஆம் கடவுமை விட்டு விலகிச்
செல்வதுதான் சபரிய பாவம். விலகிச்
சென்றவர்கள் மீண்டுைாக இமறவனிடம்
திரும்பி
வருவயத
உண்மையான
ைனைாற்றம்.
ஆதலால்
நாம்
இருக்
கின்றவைாக
இருக்கின்ற
இமறவனிடம்
திரும்பி வை யவண்டும் என்று திருஅமவ
நைக்கு யவண்டுயகாள்விடுக்கிறது.
இன்று, நாம் நம்மில் யாைாவது தீைாத
யநாயில் விழுந்தாயலா அல்லது விபத்துக்
குள்ைானாயலா
அல்லது
பிற
காைணங்கைால்
இறந்துயபானாயலா
உடயன
‘இவன்/இவள் பாவி, அதனால்
தான் இவனுக்கு/இவளுக்கு இப்படி யநர்ந்
திருக்கின்றது’ என்று வாய்கூொைல் யபெத்
சதாடங்கிவிடுயவாம். அங்கு நம்மை நாம்
சபரும் புனிதைாகக் காட்டிக்சகாள்யவாம்.
இயயசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த ைக்களும்
இப்படித்தான் இருந்தார்கள் (யயாவா 9:2).
இதமன உணர்ந்துதான் இயயசு, அவருக்கு
அப்படி யநர்ந்துவிட்டது, இவருக்கு இப்படி

யநர்ந்துவிட்டது,
அதனால்
அவர்கள்
அமனவரும் பாவிகள் என்று சொல்லிக்
சகாண்டிருக்காைல், ைனம்ைாறாவிட்டால்
நீங்களும் அப்படியய அழிவீர்கள் என்கின்
றார். ஆதலால், யாரும் யாமையும் தீர்ப்
பிட்டுக் சகாண்டிருக்காைல், ைனைாறுவது
நல்லது.
‘ைனைாறாவிடில்
அழிவீர்கள்’
என்று
சொன்ன
இயயசு,
ஒவ்சவாருவரும்
ைனைாறயவண்டும் என்பதற்காகக் கடவுள்
சபாறுமையயாடு
காத்திருக்கின்றார்
என்பமதயும்
ஓர்
உவமை
வழியாக
எடுத்துச் சொல்கின்றார். இயயசு சொல்லும்
உவமையில்
மூன்று
ஆண்டுகைாகியும்
கனிசகாடுக்காத அத்திைைத்மத சவட்டி
விடுைாறு யதாட்டத்தின் உரிமையாைர்
சதாழிலாைரிடம்
சொல்லும்யபாது,
சதாழிலாைர், “இன்னும் ஓைாண்டு விட்டு
மவப்யபாம், அடுத்தாண்டு கனிசகாடுத்
தால் ெரி, இல்மலசயன்றால் சவட்டி
விடலாம்”
என்கின்றார்.
யதாட்ட

உரிமையாைர் சபாறுமையாக இருப்பது
யபான்று,
ஆண்டவரும்
நாம்
ைனம்
ைாறயவண்டும் (1யபதுரு 3:9) என்பதற்
காகப்
சபாறுமையாக
இருக்கின்றார்
என்கிறார் இயயசு. கடவுளின் இந்த கனிமவ
நாம் பயன்படுத்திக் சகாண்டு யைலும்
யைலும்
பாவச்
சுமைமய
அதிகரிக்க
எண்ணலாகாது. எதற்கும் ஒரு எல்மலயும்
அைவும் உண்டு. இதுயவ, தகந்த காலம்
என்பமத ைனதில் ஏற்யபாம். ஆண்டவரிடம்
திரும்பி வருயவாம்.
லூர்தம்ைாள் ஆயைாக்கியொமி. காஜாங்

தவக்காலம் 3-ஆம் ஞாயிறு
1-ம் வாெகம்: வி.ப 3: 1-8a,13-15
தி. பாடல்:
103:1-2,3-4,6-7,8.11
2ம் வாெகம்:
1 சகாரி 10: 1-6, 10-12
நற்செய்தி:
லூக்கா 13: 1-9
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2
திருப்புகழ் மாலை—வாரம் 3

