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அத்திமரத்திலிருந்து ஓர் உண்மமமைக் கற்றுக் ககொள்ளுங்கள். அதன் கிமைகள்
தளிர்த்து இமைகள் ததொன்றும்த ொது தகொமைக் கொைம் கெருங்கி வந்துவிட்ைது என
நீங்கள் அறிந்துககொள்கிறீர்கள். அவ்வொதே இமவ நிகழ்வமதக் கொணும்த ொது
மொனிைமகன் கதமவ கெருங்கி வந்துவிட்ைொர் என் மத நீங்கள் அறிந்துககொள்ளுங்கள்.
இமவைமனத்தும் நிகழும்வமர இத்தமைமுமே ஒழிந்து த ொகொது என உறுதிைொக
உங்களுக்குச் க ொல்கிதேன். விண்ணும் மண்ணும் ஒழிந்துத ொகும்; ஆனொல் என்
வொர்த்மதகள் ஒழிைதவமொட்ைொ. (மொற்கு 13: 28-31)

5-வது உலக ஏதைகள் தினம்
‘வறுமை சுயநலத்தின் விமைவு’
‘ஏதைகள் எப்ப ாதுபே உங்கப ாடு இருக்கின்றார்கள்’ (ோற்கு 14:7)

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அவர்களின் சிறப்பு செய்தி
‘ஏழைகள் எப்ப ோதுபே உங்கப ோடு இருக்
கின்றோர்கள்’ (ேோற்கு 14:7)
ொஸ்கொ ண்டிமகக்கு சிை ெொட்களுக்கு
முன்பு, க த்தொனிைொவில், கதொழுதெொைொளி
என்று அமைக்கப் டும் ம மனின் வீட்டில்
உணவருந்தும் த ொது க ண்மணி ஒருவர்
ஒரு குடுமவயில் விமைமதிப் ற்ே மதைத்
துைன் வந்து இதைசுவின் தமையில் ஊற்றி
னொர். இது க ரும் விைப்ம
ஏற் டுத்
திைதுைன்
இருதவறு
விைக்கங்களுக்கு
வழிவகுத்தது.
முதைொவதொக, சீைர்கள் உட் ை அங்கி
ருந்த சிைர் அந்தத் மதைத்தின் மதிப்ம க்
கருத்தில்
ககொண்டு
அப்க ண்ணின்
ெைவடிக்மகமை குமேக்கூறினர்.
அது
ஒரு கதொழிைொளியின் வருைச்
ம் ைத்
திற்குச் மமொன சுமொர் 300 கதனொரிைங்கள்
என்று விைந்தனர். அமத விற்று அதன்
மூைம் கிமைக்கும் கதொமகமை ஏமைக
ளுக்குக் ககொடுத்திருக்க தவண்டும் என்று
நிமனத்தொர்கள்.
தைொவொன்
ெற்க ய்
தியில், யூதொஸ் இந்த நிமைப் ொட்மை
எடுக்கிேொர்: "ஏன் இந்த மதைம் முந்நூறு
கதனொரிக்கு விற்கப் ைவில்மை மற்றும்
ஏமைகளுக்கு
ககொடுக்கப் ைவில்மை?"
என்று தகள்வி எழுப்புகிேொர்.
இரண்ைொவது விைக்கம் இதைசுவினுமை
ைதொக அமமகிேது. அவர் அந்தப் க ண்
ணின் க ைமைப் ொரொட்டுகிேொர். “அவமர
விடுங்கள். ஏன் அவருக்குத் கதொல்மை
ககொடுக்கிறீர்கள்? அவர் எனக்குச் க ய்தது
முமேைொன க ைதை” என்ேொர். (மொற்கு
14:6)
‘என் அைக்கத்திற்கொக இவர்
முன்னதொகதவ என் உைலுக்குத் மதைம்
பூசிவிட்ைொர்’
என்கிேொர்.
இதைசுவின்
திைொனது,
அங்கிருந்த
மற்ேவர்கள்
கற் மன க ய்ை முடிைொத அைவுக்கு
இருந்தது. அவர் ஏமைகளில் முதன்மம
ைொனவர். அவர் ஏமைகளில் ஏமை ஏகனன்
ேொல் அவர் அமனவமரயும் பிரதிநிதித்து
வப் டுத்துகிேொர்
என் மத
இதைசு
அவர்களுக்கு நிமனவூட்டினொர். ஏமைகள்,
தனிமமயில் இருப் வர்கள், ஒதுக்கப் ட்ை
வர்கள் மற்றும்
ொகு ொட்ைொல்
ொதிக்
கப் ட்ைவர்களுக்கொக வும், இதைசு மகன்
அந்த
க ண்ணின்
ெைவடிக்மகமை
ஏற்றுக்ககொண்ைொர். அவர் அப்க ண்ணின்
க ைமை
ெற்க ய்திக்கொன
ணியுைன்
கதொைர்பு டுத்துகிேொர். “உைகம் முழுவதும்
எங்ககல்ைொம் ெற்க ய்தி அறிவிக்கப் டுதமொ
அங்ககல்ைொம் இவர் க ய்ததும் எடுத்துக்
கூேப் டும்; இவரும் நிமனவு கூேப் டுவொர்
என உறுதிைொக உங்களுக்குச் க ொல்கி
தேன்” (மொற்கு 14:9) என்று கூறினொர்.
இதைசுவொல் கவளிப் டுத்தப் ட்ை கைவு
ளின்
முகமொனது,
ஏமைகள்
மீது
அக்கமேயுள்ை
ஒரு தந்மதயின் முகம்.
எல்ைொவற்றிற்கும் தமைொக ஏழ்மம என் து

விதியின் விமைவு அல்ை. மொேொக அவர்
ெம்மிமைதை இருப் மத சுட்டிக்கொட்டும்
ஒரு உறுதிைொன அமைைொைம் என்று
இதைசு கற்பிக்கிேொர். ெொம் எப்த ொது, எங்கு
தவண்டுமொனொலும்
அவமரக்
கொண
இைைொது. ஆனொல் ஏமைகளின் வொழ்க்
மகயில், அவர்களின் துன் த் துைரங்களில்
அவர்கள் வொை தவண்டிை கட்ைொைத்தில்
இருக்கும் மனிதொபிமொனமற்ே சூழ்நிமை
களில் அவமரப் ொர்க்கிதேொம் என்கிேொர்
இதைசு.
ஏமைகள் எப்த ொதும் எல்ைொ இைங்களி
லும், ெமக்கு ெற்க ய்தி அறிவிக்கிேொர்கள்.
ஏகனன்ேொல்
அவர்கள்
கைவுளின்
உண்மமைொன முகத்மத புதிை வழிகளில்
ெொம் கண்ைறிை உதவுகிேொர்கள். அவர்கள்
ெமக்குக் கற்பிக்க நிமேை இருக்கிேது.
அவர்களில் கிறிஸ்துமவக் கண்ைறிைவும்,
அவர்களின் துைரங்களுக்கொக ெொம் குரல்
ககொடுக்கவும், அவர்களின் ெண் ர்கைொக
வும்
அவர்களுக்குச்
க வி ொய்க்கவும்,
அவர்கமைப் புரிந்துககொள்ைவும், அவர்கள்
மூைம்
கைவுள்
ெமக்குத்
கதரிவிக்க
விரும்பும் மமேக ொருைொன ஞொனத்மத
வரதவற்கவும் ெொம்
அமைக்கப் ட்டுள்
தைொம். இதைசு ஏமைகளின் க்கம் மட்டு
மல்ை; அவர்களுக்கொன தனது ங்மகயும்
ஆற்றுகிேொர்.
ஏமைகள்
எப்க ொழுதும்
ெம்முைன்
இருப் ொர்கள். ெொம் அவர்கமை அைட்சிைப்
டுத்தக்கூைொது. ஏமைகள் ெமது மூகத்
திற்கு கவளிதை உள்ைவர்கள் அல்ை.
மொேொக ெமது
தகொதர
தகொதரிகள்.
அவர்களின் துன் ங்கமை ெொம்
கிர்ந்து
ககொள்ை தவண்டும். அவர்களின் சிரமங்
கமையும்
அவர்கள்
ஓரங்கட்ைப் டுவ
மதயும் ெொம் தவடிக்மகப் ொர்க்க இைைொது.
அவர்கள் இைந்த கண்ணிைத்மத மீட்கை
டுக்க அவர்களுக்கு ததமவைொன
மூக
ததமவகமை உறுதி க ய்ைவும்.
சுருக்கமொக கூறினொல் ெம்பிக்மகைொைர்கள்
இதைசுமவ தெரில்
ொர்க்கவும், தங்கள்
மககைொல் அவமரத் கதொைவும் விரும்
பினொல், எங்கு திரும்புவது என்று கதரிந்து
ககொள்ளுங்கள். ஏமைகள் கிறிஸ்துவின்
புனிதமும் அவரது உைனிருப்பின் கவளிப்
ொடுமொகிேொர்கள்.
அவர்கள்
க்கம்
திரும்புங்கள்.
கிறிஸ்துவின் ெற்க ய்திைொனது ஏமைகள்
மீது
சிேப்பு
அக்கமே
கொட்ைவும்,
எப்த ொதும் புதிை வறுமம வடிவங்கமை
உருவொக்கும்
ல்தவறு தொர்மீக மற்றும்
மூக
சீர்குமைவுகமை
அமைைொைம்
கொணவும் ெம்மம அமைக்கிேது. ஏமைகள்
அவர்களின்
நிமைக்கு
ஒருவமகயில்
க ொறுப் ொளிகள் என்ேத ொதிலும், ஒரு சிை
லுமக க ற்ே குழுக்களின் ெைன்களில்
கவனம்
க லுத்தும்
க ொருைொதொர

அமமப்புகளுக்கு அவர்கள் தொங்க முடிைொத
சுமமைொக இருக்கிேொர்கள் என்ே கருத்து
வைர்ந்து வருவதொகத் கதரிகிேது.
கைந்த ஆண்டு ஏமைகளின் எண்ணிக்
மகமைப் க ருக்கும் மற்கேொரு
இைர்
ொட்மை ெொம் அனு வித்ததொம்: மில்லிைன்
கணக்கொன
மக்கமைத்
கதொைர்ந்து
ொதிக்கும் தகொவிட்-19 கதொற்றுதெொைொனது,
துன் த்மதயும் மரணத்மதயும் மட்டுமல்ை
க ருமைவில் வறுமமமையும் க ருக்கிைது.
சிை ெொடுகள் கதொற்றுதெொைொல் மிகக்
கடுமமைொன விமைவுகமைச்
ந்தித்து
வருகின்ேன, அதனொல் மிகவும் ொதிக்கப்
ட்ை மக்களின் அடிப் மைத் ததமவ
கமைக்கூை பூரத்தி க ய்ை இைைொத
சூைலில் அந்ெொடுகள் தவிக்கின்ேன.
வறுமம என் து இைற்மகயின் விமைவு
அல்ை;
அது
சுைெைத்தின்
விமைவு.
அக்கமேைற்ே
மூகத்தின் அைட்சிைத்மத
மட்டுதம அடிக்கடி ந்திக்கும் மில்லிைன்
கணக்கொன ஏமைகளுக்கு ெொம் எவ்வொறு
உறுதிைொன திமை வைங்க முடியும்? மூக
ஏற்ேத்தொழ்வுகமைக்
கமைவதற்கும்,
அடிக்கடி மிதிக்கப் டும் மனித மொண்பு
கமை மீட்கைடுப் தற்கும் எந்த நீதிப்
ொமதமைப் பின் ற்ே தவண்டும்?
ஒற்றுமம மற்றும் கிர்வு ற்றி ஏமைகள்
ெமக்கு அடிக்கடி கற்பிக்கிேொர்கள் என் து
உண்மம. அவர்கள் சிை
அடிப் மை
வ திகள் இல்ைொதவர்கைொக இருக்கைொம்,
ஆனொல்
கைவுளின் மக்கைொகிை அவர்
களின் கண்ணிைத்மத எதனொலும் ைொரொ
லும் றிக்க முடிைொது. அவர்கள் கவறுப்பு,
தட்ைம்
மற்றும் சிை
மைங்களில்
வன்முமேக்கு வழிவகுக்கும் தகொரிக்மக
களுக்குப் லிைொகிேொர்கள்.
இந்த
கொரணங்களுக்கொக
வறுமமக்கு
தவறு ட்ை அணுகுமுமே ததமவப் டுகிேது.
இப்த ொது உைமக உலுக்கிக்ககொண்டிருக்
கும்
புதிை
வடிவிைொன
வறுமமமை
எதிர்ககொள்ளும் திேன் ககொண்ை கதொமை
தெொக்கு மூக மொதிரிமை அர ொங்கங்களும்
உைக
நிறுவனங்களும்
தமற்ககொள்ை
தவண்டிைதற்கு வொல் எழுந்துள்ைது.
ஏமைகளின் நிமைக்கு அவர்கதை கொரணம்
என்று கருதப் ட்டு அவர்கள் ஓரங்கட்ைப்
ட்ைொல், மக்கைொட்சி என்ே ககொள்மகக்கு
ஆ த்து வருவததொடு, ஒவ்கவொரு மூகக்
ககொள்மகயும் க ைைற்று
த ொய்விடும்.
ஏமைகளின் விைைத்தில்
ெொம் க ரும்
ொலும் திேமமைற்ேவர்கைொக உள்தைொம்
என் மத மிகுந்த மனத்தொழ்மமயுைன்
ஒப்புக்ககொள்ை தவண்டும். ெொம் அவற்மேப்
ற்றி தமதைொட்ைமொகப்
த சுகிதேொம்;
ெொம் ஆய்வுகள் க ய்கிதேொம், ஆனொல்
கிமைக்கப் ட்ை க ரும் புள்ளி விவரங்
கமை
திவு
க ய்வததொடு நிறுத்திக்

ககொள்கிதேொம். ெமது ஆய்வுகள் வறுமம
மைப் த ொக்கும் நிமேவொன வொழ்க்மகமை
வொழ்வதற்கு ததமவைொன ெைவடிக்மக
கமை
சுதந்திர
மொக
அதிகரிப் மத
தெொக்கமொகக் ககொண்ை ஆக்கபூர்வமொன
திட்ைமிைலுக்கு
ெம்மமத்
தூண்ை
தவண்டும்.

‘ஏமைகள்
எப்த ொதுதம
உங்கதைொடு
இருக்கிேொர்கள் (மொற்கு 14:7) "உங்கள்

தகொதர
தகொதரிகளில் ஒருவருக்கு...
ததமவ இருந்தொல், அவர்களின் ததமவயின்
க ொருட்டு
உங்கள் இதைத்மத கடினப்
டுத்ததவொ, உங்கள் மகமை மூைதவொ
தவண்ைொம். அதற்கு
திைொக, நீங்கள்
அவர்களுக்கு உங்கள் மகமைத் திேந்து,
அவர்களின் ததமவமைப் பூர்த்தி க ய்யும்
அைவுக்கு
அவர்களுக்கு
தொரொைமொக
உதவிக்கரம் நீட்டுங்கள். ஒவ்கவொருவரும்
தம்முள் தீர்மொனித்த டிதை ககொடுக்கட்டும்.
மனவருத்தத்ததொதைொ கட்ைொைத்தினொதைொ
ககொடுக்க தவண்ைொம். முகமைர்ச்சிதைொடு
ககொடுப் வதர
கைவுளின்
அன்புக்கு
உரிைவர்’ (2 ககொரி 9:7) என்கிேொர் வுல்
அடிகள்.
இரக்கமுள்ைவர்கள் ற் ை ததமவயிலிருக்
கும் ஏமைகளுக்கு துமேமுகம் த ொன்ே
வர்கள்: துமேமுகம் கப் ல் வி த்தில் சிக்கிை
அமனவமரயும் வரதவற்று ஆ த்திலிருந்து
விடுவிக்கிேது அல்ைவொ?
ஐந்தொவது ஆண்டில் உைக ஏமைகள் தினக்
ககொண்ைொட்ைம் ெமது உள்ளூர் திருஅமவ
ங்குகள்,
ஏமைகள்
எங்கிருந்தொலும்
தனிப் ட்ை
முமேயில்
அவர்கமைச்
ந்திப் தன் வழி ெற்க ய்தி ரப்புதமை
ஊக்குவிக்கும் என் து எனது ெம்பிக்மக.
ஏமைகள் ெம் கதமவத் தட்டும் வமர ெொம்
கொத்திருக்க முடிைொது; அவர்கமை வீடுகளி
லும், மருத்துவமமனகளிலும், முதிதைொர்
இல்ைங்களிலும், கதருக்களிலும், இருண்ை
மூமைகளிலும்
இைங்களிலும்
ெொம்
அவர்கமை
அவ ரமொகச்
க ன்ேமைை
தவண்டும்.
ஏமைகள் ெம் மத்தியில் என்றும் இருக்
கிேொர்கள். ெொமும் ெம்மம ஏமைகைொகக்
கருத தவண்டும்.
ஏகனன்ேொல் ெொம்
அவர்கமை ெம் வொழ்வின் ஒரு குதிைொக
வும், ெமது மீட்பின் ஒரு கருவிைொகவும்
ஏற் தன்
மூைம் மட்டுதம அவர்கமை
அமைைொைம் கொண முடியும்.

இன்று 14 நவம்பர்
2021
‘உலக ஏமைகள்
தினம்’
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அடுத்தோண்டு புனிதைோ
உ ர்த்தப்படவுள்ளோர்
அருளோளர் யதவச ோ ம்

புலம்கப ர்ந்யதோர்
ைத்தியில் இைக் த்யதோடோன
ைமைத்தூதுப் பணி

வத்திக்ைான்: இந்திைாவின்,
தமிழ்ொட்டில்
அருளாளராை ஏற்ைப்படுள்ள
டதவசைாைம்
அவர்ையள, புனிதராை உைர்த்தும் விழா, 2022ம்
ஆண்டு, டை ைாதம் இ ம்நபறும் என்று
வத்திக்ைான் அறிவித்துள்ளது.

நபஸ்தாரி நஜைா: ஒதுக்ைப்பட் , ஓரங்ைட்
ப்பட்
ைற்றும்
பலவித
டதயவயில்
அல்லலுறுடவாருக்ைாை
டைாலாலம்பூயரச்
டசர்ந்த 15 டபர் நைாண்
ைத்டதாலிக்ைக்
குழுவிைர், ை ந்த ைாதம் 31-ம் ொளன்று
ஏைக்குயைை 100km ை ந்து, நசகிச்சான்
பகுதியில் வறுயையில் வாடிை
70 புலம்
நபைர்ந்டதாயரச் சந்தித்து உயரைாடிைர்.
நபரும்பாலும்
விவசாயிைளாை இந்த
இந்டதாடைசிை ைத்டதாலிக்ைர்ைள் அயை
வரும்
குயைந்த வருைாைம் நைாண் வர்
ைளாவர்.

இவ்வாண்டு டை ைாதம் 3-ம் திைதிடை, ஏழு
அருளாளர்ையள புனிதர்ைளாை அறிவிப்பதற்
குரிை அயைத்து வழிமுயைைளும் நியைவு
நசய்ைப்பட்டிருந்தாலும்,
டைாவிட்
நபருந்
நதாற்று
உருவாக்கிை
பிரச்சயைைளால்,
இவர்ையள புனிதர்ைளாை உைர்த்தும் நிைழ்வு
ஒத்தியவக்ைப்பட்டு
தற்டபாது,
அந்நிைழ்வு,
2022ம் ஆண்டு டை ைாதம் 15ம் டததி
ெய நபறும் என்று முடிவு நசய்ைப் பட்டுள்ளது.
தமிழைத்தின் ைன்னிைாகுைரி ைாவட் த்தில்
நைால்லப்பட்
அருளாளர்
டதவசைாைம்
அவர்ைடளாடு
இயணந்து
டைலும்
6
அருளாளர்ையள அன்யைை திைம் திருத்தந்யத
பிரான்சிஸ் அவர்ைள், வத்திக்ைான் புனித டபதுரு
டபராலைத்தில் நைாண் ாடும் திருப்பலியில்
புனிதர்ைளாை அறிவிக்ைப்ப உள்ளைர்.
அருள்பணிைாளர்ைளாை
பணிைாற்றி
உயிர்
துைந்த அருளாளர்ைள், César de Bus,
LuigiMaria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, ைற்றும், அருள்
சடைாதரிைள் Maria Francesca di Gesù, Maria
Domenica Mantovani, ஆகிை ஆறு டபர்,
ைற்றும், இலாசர் என்ை நபையரத் தாங்கிை
நபாதுநியலயிைராை அருளாளர் டதவசைாைம்
ஆகிடைார்
புனிதர்ைளாை
உைர்த்தப்படுவர்
என்பது ைகிழ்ச்சிக்குரிை நசய்திைாகும்.

இங்குள்ள புனித வைத்து சின்ைப்பர் பங்கின்
பணிைாளராை டேரன் ஜஸ்திைா ைற்றும்
நதன்யைைரம் டதாட் புனித அந்டதாணிைர்
சிற்ைாலைத்யதச் டசர்ந்த
சின்ைம்ைாள்
ஆகிடைாரின் இயைடவண் ல் நிைழ்வு இ ம்
நபற்ைது.
பின்ைர் டைாலாலம்பூரிலிருந்து
நைாணர்ந்த 1500 kg எய யிலாை நபாருள்
ைள் பகிர்ந்தளிக்ைப்பட் து.
அந்நிைழ்வில் இயணந்திருந்த பங்குத் தந்யத
அருள்பணி. V . A . யைக்ைல் அவர்ைள்
அன்யைை ெற்நசய்தி வாசைத்யத டைற்டைாள்
ைாட்டி, அண்ய
அைலாயர ொம் அன்பு
நசய்து வாழ்வதன் அவசிைத்யதப் பைரிந்து
நைாண் ார். இதற்கு முன்பதாை, பங்குத்
தந்யதயின்
அனுைதிடைாடு,
இந்த
டைாலாலம்பூர்
பணிக்குழுவிைர்
அசாம்
ஜாவா ைற்றும் டைாலாசிலாங்கூர் பகுதிைளில்
உள்ள சிற்ைாலைங்ைளிலும் இயைடவண் ல்
நிைழ்வுைளில் ைலந்துநைாண் ைர்.

இவர்
தமிழ்ொடு,
குைரி
ைாவட் ம்
ைார்த்தாண் ம் அருடை ெட் ாலம் கிராைத்தில்
1712-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23-ந் டததி வாசுடதவன்
ெம்பூதிரி-டதவகிைம்ைா தம்பதிக்கு ைைைாை
டதவசைாைம் பிைந்தார். இவருக்கு நபற்டைார்
யவத்த நபைர் நீலைண்
பிள்யள. இவர்
ைத்டதாலிக்ை கிறிஸ்தவத்தில் இயணந்த பின்பு
தைது
நபையர
டதவசைாைம்
எை
ைாற்றிக்நைாண் ார்.
கிறிஸ்தவ
விசுவாசத்
திற்ைாை 1752-ம் ஆண்டு ஜைவரி 14-ந் டததி
அப்டபாயதை
ஆட்சிைாளர்ைளால்
சுட்டு
நைால்லப்பட் ார்.
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‘ஆழத்தில் வமலம ப் யபோடுங் ள்’
குடும்ப நலவோழ்வு பணிக்குழு
ருத்தைங்கு

டைாலாலம்பூர்:
தீபைற்ப
ைடலசிைா
டைய்ப்புப்பணி குழுவின் 2021, ெவம்பர்
ைாத ைருப்நபாருளாை ‘அைைகிழுங்ைள்,
மீண்டும் ைண்டுபிடியுங்ைள், புதுப்பியுங்
ைள்’ என்பயத யைைப்படுத்தி டைாலா
லம்பூர் ைாையை ைாவட் த்தின் குடும்ப
ெல பணிக்குழு ‘ஆழத்தில் டபாடுங்ைள்’
எனும் ைருநபாருளில் ஆங்கிலத்தில்
பயிற்சிநைான்யை
டைற்நைாண் து.
லூக்ைா 5:4-6-ல் இருந்து எடுக்ைப்பட்
இந்த ெற்நசய்தி பகுதிைாைது மீன்
பிடித்தயலப் பற்றிை ஒரு வல்ல நசையல
ைட்டுைல்ல, ைாைாை ஆன்ைாக்ையள
மீட்ந டுக்கும்
ையைப்பரப்யபயும்
திருஅயவ நைாண்டிருக்கும் ையைபரப்பு
பணியையும் நியைவுப்படுத்துவதாைவும்
உள்ளது என்பது உணரப்பட் து.

எட்வின் பீட் ர் அவர்ைள், ையைத்
தூதுயர (mission) ைற்றும் ெற்நசய்தி
அறிவிப்பு (evangelization) ஆகிைவற்றுக்
கிய யிலாை டவறுபாட்ய
எடுத்து
யரத்தார். இதில், ையைத்தூதுயரப்
பணிைாைது, பள்ளிக்கூ ங்ைள், உ ல்
ெல
யைைங்ைள்
டபான்ைவற்யை
உள்ள க்கிைது
ஆகும்
என்ைார்.
ஆைடவ, திருஅயவ எனும் வயையில்,
ஒவ்நவாரு
ைத்டதாலிக்ைரும்
ையை
பரப்புப் பணியில் ஈடுப
டவண்டும்
என்ைார்.
அருள்பணி எட்வின் அவர்ைள் டைலும்
கூறுயையில், “ை வுளுய ை டவயல
யைச் நசய்வது நவறுைடை ை வு
ளுய ை வார்த்யதயைப் பரப்புவது
ைட்டுைல்ல, ெம் அன்ைா வாழ்வில் ெம்
குழந்யதை ளுக்கும், குடும்பங்ைளுக்கும்
அண்ய
வீட் ாருக்குைாை
எளிை
டசயவ ைற்றும் நைாடுத்துதவுதலில்
ை வுளின்
டசயவ
அ ங்கியுள்ைது
என்ைார்.

டைற்ைண்
பயிற்சிைாைது, எஸ்தர்
ைற்றும் இப்பணிக்குழுவின் உதவித்
தயலவராகிை நசல்வா அவர்ைளின்
‘ையைபரப்பு’ என்பதன் விளக்ைத்டதாடு
பயிற்சி நதா ங்கிைது. இயதப் பற்றிை
ைருத்துயரக்யையில்,
”ெம் குழந்யதை
ளும்
ொமும்
விண்ணைத்திற்குச்
நசல்வயத
உறுதிநசய்வது
அல்லது
குயைந்தபட்சம் விண்ணை வாழ்விற்கு
தகுதி நபறுவயத உறுதிநசய்வது ெைது
ை யைைாகும் என்ைைர்.

குடும்பங்ைளின் பங்ைளிப்யபத் நதாட்டு
ைருத்துயரக்யையில், சிறிைவர்ைள் முதல்
முதிைவர்ைள் வயர அயைவரும் குடும்ப
ெல பணிக்குப் பங்ைளிக்ை முடியும்
என்பயத வலியுறுத்திைார்.
(தமிழாக்ைம் : ஆர்.டை)

நதா ர்ந்து, திருஇருதை ஆண் வர்
பங்கின்
பங்குத்தந்யத
அருள்பணி.

உரரோம் புனித ர ோவோன் இலோத்தரன் பெருங்ர ோவில்
புனித டைாவான் இலாத்தரன் நபருங்
டைாவில், உடராம் ெைரில் அயைந்
துள்ள ொன்கு முக்கிை நபருங்டைாவில்
ைளில்
ஒன்று.
இது,
ொன்ைாம்
நூற்ைாண்டில் உடராயைப் டபரரசர்
நைான்தாந்தின் (Constantine) அவர்ைள்
கிறிஸ்தவராை
ைாறி,
திருத்தந்யத
சில்நவஸ் ர்
அவர்ைளி ம்,
அவர்
திருமுழுக்குப்
நபற்ை
இ த்தில்
எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
இது,
897-ம்
ஆண்டில்
நிலெடுக்ைத்தாலும்,
1307
ைற்றும், 1361-ம் ஆண்டுைளில் தீ
விபத்துக்ைளாலும்
டசதைய ந்து,
மீண்டும் அழகுை அயைக்ைப்பட்டுள்ளது.
ஐடராப்பாவில்
மிைப்
பழயைைாை
ஆலைைாை விளங்கும் புனித டைாவான்
இலாத்தரன் நபருங்டைாவில், உடராம்
ையைைாவட் த்தின் தயலயை ஆலைமு
ைாகும். இது, உடராம் ையைைாவட்

த்தின்
ஆைரும்,
ைத்டதாலிக்ைத்
திருஅயவயின் தனிப்நபரும் தயலவரு
ைாகிை திருத்தந்யதக்குரிை டபராலைைாை
அயைந்திருப்பதால்,
உலகிலுள்ள
ஆலைங்ைளுக்நைல்லாம், தாய் ஆலை
ைாைவும் ைருதப்பட்டு வருகிைது.

வல்லமைய ோடும் ைோட்சிய ோடும் வரும் ஆண்டவமை எதிர்க ோள்யவோம்!
இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டின் இறுதியை
நெருங்கிவிட்ட ாம். அடுத்த வாரம் கிறிஸ்து
அரசர்
திருவிழாயவயும்
அதயைத்
நதா ர்ந்து திருவருயை ைாலத்யதயும் புதிை
திருஅயவ
ஆண்ய யும்
வரடவற்ை
இருக்கிடைாம்.
இந்நியலயில்
இன்யைை
வாசைங்ைள் இறுதிக் ைால எச்சரிக்யைைாை
அயைகிைது. அயவ அச்சமூட்டுபயவைா
ைவும் உள்ளை.
இன்யைை முதல் வாசைைாைது, “இைந்து
டபாய்
ைண்புழுதியில்
உைங்குகிை
அயைவரும் பலர் விழித்நதழுவர்; அவருள்
சிலர் முடிவில்லா வாழ்வு நபறுவர்;டவறு
சிலடரா
நவட்ைத்திற்கும்
முடிவில்லா
இழிவுக்கும் உள்ளாவர்” எை ெைக்கு
எச்சரிக்யை நைாடுக்கிைது. இது ெைக்கு
அச்சமூட்டும் வாசைைாை உள்ளது. ஆைால்
முடிவில்லா வாழ்வு நபறுடவார் ைத்தியில்
ொமும் இருப்டபாம் என்ை ஆறுதயலயும்
தருகின்ைது.
திருநூயல உற்று டொக்கிைால், நிராைரிக்
ைப்பட்ட ாருக்ைாை ‘ெரைம்’ இருக்கிைது
என்பது புலைாகும். அடத டவயள,
திருநூல் அதற்கு அதிை ைவைடைா முக்கிைத்

துவடைா
நைாடுக்ைவில்யல
என்பதும்
புலைாகும். ெம்மீது ை வுள் ‘ைாைாத அன்பு’
யவத்திருப்பயத
திருநூல்
குறிப்பிட்டு
சுட்டிக்ைாட்டுகிைது. அயைவரும் மீட்ைப்ப
டவண்டும் என்பது ை வுளின் ஆயச.
அவடர மீட்புக்ைாை பாயதயை அயைத்துக்
நைாடுத்து வழிைாட்டியுள்ளார்.

ஓடிைர்.
இடைசு
விசாரிக்ைப்பட்டு,
குற்ைவாளி
எைத்
தீர்ப்பி ப்பட்டு,
சிலுயவயில் அயைைப்பட்டு இைந்த டபாது,
எல்லாம் சூனிைைாைது. இருள் ைவ்விைது,
ெம்பிக்யை
சிதறிைது.
“மிகுந்த
வல்லயைடைாடும் ைாட்சிடைாடும்” இடைசு
வருவார்.

இரண் ாம்
வாசைத்தில்
இடைசுடவ
எக்ைாலத்திற்கும் தயலயைக்குரு, சிலுயவ
யில் அவர் நசலுத்திை ஓடர பலி, ெம்
பாவங்ையளத் துய த்துவிட் து எைக்
கூறுகிைது. ஒவ்நவாரு திருப்பலியிலும் அந்த
ஓடர பலியில் ொம் பங்குநைாள்ளவதால்,
பாவிைளாகிை ெைது மீட்புக்கு அதுடவ
சிைந்த வழிைளில் ஒன்ைாைவும் அயைகிைது.

ஆைடவ, எப்டபாதும் விழிப்பாய் இருக்ை
டவண்டும். இதுடவ இன்யைை இயை
வார்த்யத எடுத்துயரக்கும் முக்கிைைாை
நசய்திைாை இருக்கின்ைது. ைானி ைைன்
எப்டபாது டவண்டுைாைாலும் வரலாம்.
அதற்ைாை ொம் விழிப்பாய், ஆைத்தைாய்
இருக்ைடவண்டும்
என்பதுதான்
ொம்
புரிந்துநைாள்ளடவண்டிை
நசய்திைாகும்.
பல டெரங்கில் ொம் டபாதுைாை டெரம்
இருக்கின்ைடபாது அதயைப் பைனில்லாைல்
ைழித்துவிட்டு, ைய சி டெரத்தில் தத்தளிக்
கின்டைாம். கிறிஸ்தவ வாழ்விற்கு அத்தயைை
நைத்தைப் டபாக்கு கூ டவ கூ ாது.
கிறிஸ்துவின் வழியில் ெ க்கும் ொம்
எப்டபாதும் எதற்கும் ஆைத்தைாை இருக்ை
டவண்டும்.
இது
ைாற்றுள்ள
ைாலம்.
தூற்றிக்நைாள்ள முற்படுதல் அறிவு யை
ைாகும்.

ெற்நசய்தி ஆண் வரின் இறுதி வருயை பற்றி
கூறுகிைது. ஆைால், ொளும் டவயளயும்
தந்யதயைைன்றி ைாரும் அறிைார் என்ை
புதியரயும் விடுக்கிைது. இது ெம்யை தைார்
நியலக்கு அயழக்கிைது.
இடைசு டபாதித்
தார்,
ைற்பித்தார்.
இவற்யைநைல்லாம்
டைாவிலில் நசய்தார். பின்ைர் யைது
நசய்ைப்பட் ார். அயைவரும் யைவிட்டு

இன்யைை
ொள்
உலைம்
முழுவதும்
‘ஏயழைளின் திைைாை’ நியைவுகூரப்படு
கிைது.
ஏயழையள உதறிவிட்டு, அவர்
ையள
யைைப்படுத்தாத
திருஅயவ
டைற்நைாள்ளும் விழாக்ைள் பைைற்ையவ.
அவ்வாைாை பலிைள் ை வுளுக்கு அருவருப்
பாையவைள் என்றும் கூைலாம். எைடவ
வீணாை
ஆ ம்பரங்ைளில்
தியளத்து
வி ாைல், ொம் ைருதும் இடைசுயவ அல்ல,
ஏயழயின் சிரிப்பில் ைகிழ்வுறும் இடைசுயவ
ெம்பில் நைாண்டிருப்டபாம்.
-அந்டதாணி இன்ைாசி, ஶ்ரீ நைம்பாஙான்.

ப ொதுக்கொலம் 33-ஆம் ஞொயிறு
1-ம் வாசைம்:
தி. பா ல்:
2ம் வாசைம்:
ெற்நசய்தி:

தானி 12:1-3
16: 5,8. 9-10. 11
எபி. 10: 11-14, 18
ைாற்கு 13: 24-32

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1
திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 1

