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இயேசு தம் சீடரை வைவரைத்து, “இந்த ஏரைக் ரைம்பெண், ைாணிக்ரைப்
பெட்டியில் ைாசு யொட்ட மற்ற எல்லாரையும் விட மிகுதிோைப் யொட்டிருக்கிறார்
என உறுதிோை உங்ைளுக்குச் ப ால்கியறன். ஏபனனில் அவர்ைள்
அரனவரும் தங்ைளுக்கு இருந்த மிகுதிோன ப ல்வத்திலிருந்து யொட்டனர்.
இவயைா தமக்குப் ெற்றாக்குரற இருந்தும் தம்மிடம் இருந்த அரனத்ரதயுயம,
ஏன் தம் பிரைப்புக்ைாை ரவத்திருந்த எல்லாவற்ரறயுயம யொட்டுவிட்டார்”
என்று அவர்ைளிடம் கூறினார். (மாற்கு 12:43-44)

நல்லததோரு பூமிக்பைோளத்கத
விட்டுச்தெல்ல

ஒருங்கிகைபவோம்- பவறு வழி

இல்கல

வத்திக்ைோன்: COP26 என்ைகழக்ைப் டும்
ஐக்கிய நோட்டு ெக யின் ைோலநிகல
மோற்ைத்திற்ைோை மோநோட்டிற்கு திருத்ைந்கை
சிைப்பு தெய்திதயோன்கை அனுப்பியுள்ளோர்.
நம் பூமிக்பைோளத்கையும், ைோலநிகல மோற்ை
தநருக்ைடிைளோல் மிை அதிை அளவில்
துன்புறும்
மக்ைகளயும்
ைோப் ைற்கு
தெயல் ோடுைள் மிை அவெைமோைத் பைகவ
என் கை
வலியுறுத்தி,
திருத்ைந்கை
பிைோன்சிஸ்
அவர்ைள்
எழுதியுள்ள
அச்தெய்தி மடகல, திருப்பீடச் தெயலர்,
ைர்திைோல் பிதயத்பைோ பைோலின் அவர்ைள்,
COP26 மோநோட்டில் வோசித்ைளித்ைோர்.

த ருந்தைோற்று,
த ரும்
ெவோல்ைகள
விடுத்துவருகிைது என்று இச்தெய்தியில்
கூறும் திருத்ைந்கை, இந்ை த ருந்தைோற்கை
தவன்று, எதிர்ைோல வோழ்கவ வளமோக்ை,
ைடந்ைைோல ைவறுைளிலிருந்து ோடங்ைகளக்

சுற்றுச்சூழல் ஆ த்துக்ைகள எதிர்தைோள்
ளவும், மனிைகுலம் இன்னும் அதிைமோை
ஒருங்கிகணந்து உகழப் கைத் ைவிை,
பவறு வழி நமக்கு இல்கல என் கை,
திருத்ைந்கை பிைோன்சிஸ் அவைைள், ைன்

நல்ைதைொரு பூமிக்வ ொளத்ணை
விட்டுச்தெல்ை...
அண்கமய
ஆண்டுைளில்,
இகளய
ைகலமுகையிைர் ைோலநிகல மோற்ைத்கைக்
குறித்தும்,
பூமிக்பைோளத்கைக் ைோப் து
குறித்தும்
ைோட்டிவரும்
அக்ைகைகயக்
குறித்து,
ைன்
தெய்தியின்
இறுதியில்
குறிப்பிட்ட
திருத்ைந்கை
பிைோன்சிஸ்
அவர்ைள், இன்று நம் ைகலவர்ைள் எடுக்கும்
முடிவுைள், நோம் அடுத்ை ைகலமுகை
யிைருக்கு விட்டுச்தெல்லும் பூமிக்பைோளத்
தின் நலகைத் தீர்மோனிக்கும் என்று
கூறிைோர்.

ஸ்ைோட்லோந்தின்
கிளோஸ்பைோ
நைரில்,
அக்படோ ர் 31-ல் தைோடங்கிய இம்மோநோடு,
நவம் ர் 12ம் பைதி வகை நகடத றும்
என் து குறிப்பிடத்ைக்ைது.
ைோலநிகல மோற்ைத்ைோல் உருவோகியுள்ள
தநருக்ைடிைகளக் ைகளய பைகவயோை
மனிைவளம்,
த ோருளோைோை
மற்றும்
தைோழில்நுட்
வளங்ைகள
வழங்ை,
உலைத்ைகலவர்ைளிகடபய
உறுதியோை,
துணிவோை பநோக்ைம் உள்ளைோ என் கைக்
ைோண, உலைச் ெமுைோயம் ஆவபலோடு
ைோத்திருக்கிைது
என்று
திருத்ைந்கை
பிைோன்சிஸ்
அவர்ைள்
இச்தெய்தியின்
துவக்ைத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளோர்.
ைகலவர்ைளின் துணிவுக்கும் உறுதிக்கும்
ைற்ப ோது
நிலவிவரும்
பைோவிட்

ைற்றுக்தைோள்வது மிை முக்கியம் என்று
வலியறுத்திக் கூறியுள்ளோர்.
ஒருங்கிணைவணைத் ைவிர, வவறு வழி
நமக்கு இல்ணை
த ருந்தைோற்கை எதிர்த்துப் ப ோைோடவும்,

இயற்கைகய ைழிவகைகயப்ப ோல்
நடத்தியது ப ோதும்

இயற்கைகய ைழிவகைகயப்ப ோல் நடத்தியது
ப ோதும், நம் வருங்ைோலத்கையும், மனிைர்
அகைவகையும் ோதுைோப் ைற்கு, ப ைோர்வம்
மற்றும் பைோழகமயுணர்வு ஆகியவற்கைத்
தைரிவுதெய்பவோம் எை, வருங்ைோலத் ைகல

முகைைளின் ெோர் ோை உலை ெமுைோயத்கை
விண்ணப்பிக்கிபைன் என்று, COP26 உலை
உச்சி
மோநோட்டில்
துவக்ையுகையோற்றிய
ஐ.நோ.
ைகலகமப்
த ோதுச்
தெயலர்
அந்பைோனிபயோ
கூட்படைஸ்
அவர்ைள்
கூறிைோர்.

சூழலியல் குறித்ை விழிப்புணர்கவ வழங்ை,
திருப்பீடம் பமற்தைோண்டு வரும் முயற்
சிைள்
குறித்தும்,
திருத்ைந்கையின்
தெய்திகய வோசித்ை ைர்திைோல் பைோலின்
அவர்ைள் எடுத்துகைத்ைோர்.

ைோலநிகல மோற்ைம் உருவோக்கியுள்ள ைடுகம
யோை தநருக்ைடிைள்
ற்றிக் குறிப்பிட்ட
கூட்படைஸ் அவர்ைள், இந்ை மிைப்த ரும்
பிைச்ெகைைளுக்குத் தீர்வுைோண பவண்டிய
வர்ைள் நோபம எைவும், ைோலநிகலயில்
மோற்ைம் நிைழ்வகை நோம் நிறுத்ைபவண்டும்,
அல்லது, அது நம்கம நிறுத்திவிடும் என்றும்,
உலைத் ைகலவர்ைளிடம் எடுத்துகைத்ைோர்.
புவியின் தவப்
நிகலகய 1.5 டிகிரி
தெல்சியசுக்கு
உயைோமல்
ைோப் ைற்கும்,
ைோலநிகல மோற்ைம் உருவோக்கியுள்ள பிைச்
ெகைைளோல் ல்பவறு நிகலைளில் துன்புறும்
ஏைத்ைோழ 400 பைோடி மக்ைகளப் ோதுைோப்
ைற்கும், வளரும் நோடுைள், ைோலநிகல
மோற்ைத்கைக்
குகைக்கும்
நடவடிக்கை
ைளுக்தைை
நூறு
பைோடி
டோலர்ைள்
நிதியுைவிக்கு ஐ.நோ.
அளித்ை உறுதிைள்
தெயல் டுத்ைப் டுவைற்கும், அகழப்புவிடுத்
ைோர் கூட்படைஸ்.
பமரி தைபைெோ: வத்திக்ைோன் தெய்திைள்

தெய்தியில் மிைத் தைளிவோைக் கூறியுள்ளோர்.
2050ம் ஆண்டுக்குள், ைரியமில வோயுவின்
தவளிப் ோட்கட,
பூஜ்யம்
அளவுக்குக்
குகைப் ைற்கு,
திருப்பீடம்
உறுதி
எடுத்துள்ளது என்றும், ஒருங்கிகணந்ை

ைோன்
பநைடியோை
ங்பைற்ை
ஆவல்
இருந்ைோலும், வை இயலோைச் சூழலுக்ைோை
ைன் தெய்தியின் இறுதியில் வருத்ைம்
தைரிவித்ை
திருத்ைந்கை
பிைோன்சிஸ்
அவர்ைள்,
COP26
மோநோட்டில்
ைலந்துதைோள்ளும் அகைவபைோடும், ைோன்,
இகைபவண்டல்
வழிபய
ஒன்றித்திருப் ைோைக் கூறி, ைன் தெய்திகய
நிகைவுதெய்துள்ளோர்.
த பைோம் லூயிஸ் - வத்திக்ைோன் தெய்திைள்

சிைந்த எதிர்ைோலம் குறித்த நடவடிக்கைத் திட்டம்
‘அகைத்து புைழும் உமக்பை, இகைவோ!
- Laudato Si’

பைோலோலம்பூர்:
‘அகைத்துப்
புைழும் இகைபவண்டகல ஆயர் ப ோெப் ஹீ
உமக்பை இகைவோ! (Laudato Si) எனும் அவர்ைள் கூை, –‘அகைத்துப் புைழும்
அகமப்பின் 40 நோள் இகைபவண்டல்
ைப்புகை
நடவடிக்கை திட்டத்கை
தயோட்டி,
மபலசியோ, சிங்ைப்பூர் மற்றும்
புருகணக்ைோை
ஆயர்
மன்ைத்தின்
கடப்புக்ைோை நீதி ஆகணயம் (Episcopal
Regional Creation Justice Commission)
அைன் முைல் நடவடிக்கையோை, எதிர்ைோல
ெந்ைதியிைருக்கு
பூமி
ோதுைோக்ைப் ட
பவண்டும் என் ைற்ைோை ‘ஒருங்கிகணந்ை
சூழலியல்’ என்ை அகழப்க ைழுவி, முைல்
இகைபவண்டல்
கூட்டத்கை ஏற் ோடு
தெய்ைது.
உமக்பை, இகைவோ! - Laudato Si’-யின்
நடவடிக்கைத் திட்டத்கை இயங்குைர் கிளர்
இந்ை முைல் தவள்பளோட்ட நிைழ்விகை விளக்கிைோர்.
இந்ை
நடவடிக்கை
‘ைரித்ைோஸ்
சிங்ைப்பூர்’
பைோலோலம்பூர் திட்டத்தின்
வழியோை
திருத்ைந்கை
மோமகைமோவட்டத்தின் வகலதயோலி (you பிைோன்சிஸ் அவர்ைளின் ‘ஒருங்கிகணந்ை
tube) வழி
கடத்ைது எை அைன் சூழியகல
பநோக்கி’
எனும்
ைைவு
இயங்குைர் கிளர் தவஸ்ட்வூட் ைடந்ை 28 நிகைபவறும் என்ை ஆழ்ந்ை நம்பிக்கைகயப்
அக்படோ ர் அன்று தைரிவித்ைோர். தைோடக்ை கிர்ந்துதைோண்டோர்.
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திருத்தந்தத பிரான்சிஸ், இந்தியப்
பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி சந்திப்பு

வத்திக்கொன்: இந்தியக் குடியரசின் பிரதைர்
நறரந்திர றைொடி அவர்கள், திருத்தந்ழத
பிரொன்சிஸ் அவர்கழை, கைந்த அக்றைொ ர்
30, சனிக்கிைழை கொழலயில், வத்திக்
கொனின் Tronetto அழையில் தனிறய
சந்தித்துப் ற சிைொர்.
கொழல 9.20 ைணிக்கு முடிவுற்ை இவ்வுழர
யொைல் குறித்து அறிவித்த, திருப்பீைச்
பசய்தித் பதொைர் கம், இச்சந்திப்புக்குப்பின்
றைொடி அவர்கள், திருப்பீைச் பசயலர்
கர்திைொல்
பிபயத்றரொ
றரொலின்
அவர்கழையும்,
ன்ைொட்டு
உைவுகள்
திருப்பீைத் துழையின் பசயலர் ற ரொயர்
ொல் ரிச்சர்டு கொலகர் அவர்கழையும்

இந்தியப் பிரதமர் மமொடி அவர்கள்
வழங்கியதவ
பவள்ளியிலொை ஒரு பைழுகுதிரி தண்டு
சுற்றுச்சூைலுக்கு
ஆதரவொக
ஆற்றும்
ணிகள் ற்றிய ஒரு பதொகுப்பு ஆகியழவ.
இந்தியொவில் 2014-ம் ஆண்டிலிருந்து பிரதைர்
தவியிலிருக்கும் நறரந்திர றைொடி அவர்கள்,
முதன்முழையொக திருத்தந்ழத பிரொன்சிஸ்
அவர்கழைச் சந்தித்துள்ைொர். திருத்தந்ழத,
இந்தியொவுக்குத்
திருத்தூதுப்
யைம்
றைற்பகொள்வதற்கு
தைது
ஆவழல
பவளிப் டுத்திய ற ொபதல்லொம், ைத்திய
அரசிைமிருந்து அதிகொரப்பூர்வ அழைப்பிதழ்
பகொடுக்கப் ைறவ இல்ழல என் து குறிப்

திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி

சந்தித்து
கூறியது.

கலந்துழரயொடிைொர்

என்று

இச்சந்திப்புகளில், இந்தியொவுக்கும், திருப்
பீைத்திற்கும் இழைறய நிலவும் நல்லுைவு
திருப்தியொக உள்ைது என்று கூைப் ட்ைதொக
அறிவித்த திருப்பீைச் பசய்தித் பதொைர் கம்,
திருத்தந்ழதயும்,
இந்தியப்
பிரதைரும்
ரிைொறிக் பகொண்ை
ரிசுப்ப ொருள்கள்
குறித்த விவரங்கழையும் அறிவித்துள்ைது.

பிைத்தக்கது.
றைலும், 1964-ம் ஆண்டில் திருத்தந்ழத
புனித 6-ம் வுல் அவர்களும், 1986, 1999
ஆகிய இரு ஆண்டுகளில் திருத்தந்ழத புனித
2ம்
றயொவொன்
வுல்
அவர்களும்
இந்தியொவுக்குத் திருத்தூதுப் யைங்கழை
றைற்பகொண்டுள்ைைர் என் தும் கவனிக்கத்
தக்கை.

ப ொதுக்கொலம் 32-ஆம் ஞொயிறு

திருத்தந்தத வழங்கியதவ
" ொழலநிலம் ஒரு றதொட்ைைொக ைொறும்"
என்று ப ொறிக்கப் ட்ை ஒரு பவண்கல ஓடு,
திருத்தந்ழத
பவளியிட்டுள்ை
ஏடுகள்,
2021ம் ஆண்டின் அழைதி நொள் பசய்தி,
அழைவரும் உைன்பிைந்றதொர் ற்றிய ஓர்
ஏடு ஆகியழவ.
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1-ம் வொசகம்:
தி. ொைல்:
2ம் வொசகம்:
நற்பசய்தி:

1 அர 17:10-16
146: 7. 8-9a. 9bc-10
எபி. 9: 24-28
ைொற்கு 12: 38-44

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 2
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1
திருப்புகழ் மாலை -வாரம் 4
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பணக்காரர்களுக்ரக மகிழ்ச்சி கிட்டும்
என்ற உலக நதைமுதறதய புரட்டிப்
ரபாடுர

வத்திக்கன்: தொழ்ச்சி, கருழை, கனிவு,
நீதி, ைற்றும் அழைதிழய வொழ்வின்
ொழதயொக எடுத்துழரக்கும் இறயசுவின்
ைழலப் ப ொழிவின் நற்ற றுகள் (ைத் 5:112a)
குதிழய
வொழ்வின்
ொழதயொக
ஏற்ற ொம்
எை நவம் ர் 1, கைந்த
திங்கைன்று
சிைப்பிக்கப் ட்ை
புனிதர்
அழைவரின்
திருநொைன்று
றகட்டுக்
பகொண்ைொர் திருத்தந்ழத பிரொன்சிஸ்.
ைகிழ்ச்சிழயயும் இழையரழசயும் றநொக்கி
நம்ழை
வழிநைத்தும்
இறயசுவின்
நற்ற றுகள்
ற்றிய உழர, ற றுப ற்ை
வர்கள் என்ை வொர்த்ழதயுைன் துவங்கி,
நற்ற று, புனிதத்துவம் என்ை வொழ்வுத்
திட்ைம், நம் முயற்சியொலும், உலகப்
ப ொருட்கழை ைறுதலிப் தொலும் ைட்டும்
கிட்டுவதில்ழல ைொைொக, இழைவனின்
குைந்ழதகள் நொம் என் ழத ைகிழ்வுைன்
கண்டுபகொள்வதிலிருந்து
கிட்டுகிைது
என் ழத
வலியுறுத்துகிைது
எை,
வத்திக்கொன் புனித ற துரு வைொகத்தில்
குழுமியிருந்த ைக்களுக்கு விைக்கிைொர்
திருத்தந்ழத.
இவ்வொறு நற்ற றுகழை நொம் கண்டு
பகொள்வது
ைனிதரின்
பவற்றியல்ல,
ைொைொக, இழைவன் நைக்கு வைங்கியுள்ை
பகொழை என்ைொர்.
புனிதத்துவத்தின்
முழுழையொக
விைங்கும்
இழைவன்
நம்முள் வந்து குடியிருப் தொறலறய நொம்
புனிதத்துவத்ழதப் ப றுகிறைொம் என்று
பதளிவுப் டுத்திைொர்
திருத்தந்ழத
பிரொன்சிஸ்.
கிறிஸ்தவர்களின் ைகிழ்ச்சி என் து ஒரு
சொதொரை ைனித உைர்வு அல்ல. ைொைொக,
இழைவனிலிருந்து
வரும்
ைை
உறுதிழயயும் வல்லழைழயயும் ப ற்று,
வொழ்வின் அழைத்துச் சவொல்கழையும்,
அன்புைன் கூடிய அவரது அக்கழையில்
எதிர்
பகொள்வதொகும்
எைவும்
எடுத்துழரத்த திருத்தந்ழத, புனிதர்கள்
அழைவரும், தங்கள் வொழ்வின் துன் த்
துயர
றவழைகளிலும்
இத்தழகய
ைகிழ்ழவ அனு வித்துள்ைைர் எை அவர்
விைக்கிைொர் .
ைகிழ்ச்சியற்ை நம்பிக்ழக என் து அடிழைப்
டுத்தும் நழைமுழையொக ைொறி, கவழல
ழயக் பகொைரும் ஆ த்தொக ைொைக்கூடும்
என்றுழரத்த திருத்தந்ழத, நொம் ைகிழ்ச்சி
யொை கிறிஸ்தவர்கைொ? என்ை றகள்விழய
எழுப் றவண்டும் என்ைொர். ஏபைனில்,

ாம்!

ைகிழ்ச்சி இன்றி புனிதத்துவம் இல்ழல எை
றைலும் அவர் எடுத்துழரத்தொர்.
இரண்ைொவது
கருத்தொக,
இழைவொக்
குழரத்தல்
ற்றி றநொக்குறவொம் என்ை
திருத்தந்ழத பிரொன்சிஸ்,
ைக்கொரர்
களுக்றக ைகிழ்ச்சி கிட்டும் என்ை உலக
நழைமுழைழய
புரட்டிப்
ற ொட்டு,
ஏழைகள், துயருறுறவொர், நீதியின் ொல்
தொகமுழைறயொர் ற றுப ற்றைொர் ைற்றும்
அவர்கறை
ைகிழ்ச்சிழயப்
ப றுவர்
என் ழத ஏற்ற ொம் என்ைொர்.
ஏபை
னில், ைழலப் ப ொழிவின் கூற்றுகழைப்
பின் ற்றி
வொழ்றவொர்
இறயசுழவப்
பின் ற்றி
அவரின்
வொர்த்ழதகழை
வொழ்வொக்குவதன்வழி இந்த ைகிழ்ழவப்
ப றுகின்ைைர் எை எடுத்துழரத்தொர்.
இறயசு
எடுத்துழரத்த
நற்ற றுகள்
என் ழவ, புதிய ைனிதகுலத்ழதப் ற்றிய,
புனித
வொழ்வு
நழைமுழைப் ற்றிய
முன்ைறிவிப் ொகும்
எைவும்
சுட்டிக்
கொட்டிய திருத்தந்ழத பிரொன்சிஸ் அவர்
கள்,
இறயசு
முன்ைறிவித்த
இந்த
வொழ்வுமுழைக்கு
நொம்
சொன்றுகைொக
வொழ்கிறைொைொ? எை நம்ழை றநொக்கி நொம்
றகள்வி
எழுப்
றவண்டும்
என்ை
விண்ைப் த்ழதயும் நம்முன் முன்ழவத்
தொர்.
திருமுழுக்கின்ற ொது நொம் ப ற்ை இழை
வொக்குழரக்கும்
தூண்டுதழல
நொம்
ைற்ைவர்களுக்கும் எடுத்துழரக்கிறைொைொ?
இறயசுவின்
புதிய
வொழ்வு
குறித்த

பசய்திழய ைற்ைவர்களுக்கு பவளிப் டுத்து
கின்றைொைொ? அல்லது நொம் ைட்டும்
சுகைொக
வொழ்ந்தொல்
ற ொதும்
எை
இருந்துவிடுகிறைொைொ? ற ொன்ை றகள்வி
கழை
நைக்குள்றைறய
றகட்டு
விழைகொண்ற ொம்
என்ை
விண்ைப்
த்துைன் உழரழய
நிழைவு பசய்தொர்
திருத்தந்ழத பிரொன்சிஸ்.

நாம் பெற்றதை பிறர ாடு ெகிர்வரை மனிை வாழ்வின் முழுதம !
இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 32ம்
வொரத்தில் நுழைகிறைொம். இன்ழைய வொச
கங்கள்,
இல்லொதவறரொடு
கிர்வதில்
முழுழையழையும்
ைனித
வொழ்க்ழக
என்னும் சிந்தழைழயத் தருகின்ைது.
இன்ழைய முதல் வொசகத்தில் சொரி த்ழதச்
சொர்ந்த ழகம்ப ண் எலியொ இழைவொக்கிைர்
றகட்ைதும் அப் ம் சுட்டுத் தருகின்ைொர்.
அவளிைம்
அன்ழைய
ப ொழுதுக்கு
ைட்டுறை இருந்த ைொழவயும் எண்ழை
ழயயும் பகொண்டு அப் ம் சுட்டுத் தருகின்
ைொர். இதைொல்
ஞ்ச கொலம் முடியும்
ைட்டும் அவளுழைய ொத்திரத்தில் ைொவும்
எண்ழையும்
குழையொைல்
இருந்தழத
அறிகிறைொம்.
நற்பசய்தியில், இறயசு எருசறலம் திருக்
றகொவில் இருந்த கொணிக்ழக ப ட்டிக்கு
எதிரொக அைர்ந்துபகொண்டு ைக்கள் அதில்
கொணிக்ழக ற ொடுவழத உற்றுக் கவனித்
துக் பகொண்டிருக்கின்ைொர். பசல்வர்கள்
அதில் மிகுதியொக கொணிக்ழக பசலுத்த, ஓர்
ஏழைக் ழகம்ப ண்றைொ ஒரு பகொதிரொந்
துக்கு இழையொை இரண்டு பசப்புக்
கொசுகழை
கொணிக்ழகயொக
பசலுத்து

கின்ைொர். இழதக் கவனித்த இறயசு ைற்ை
எல்லொரும் தங்களிைம் இருந்த மிகுதியொை
வற்றிலிருந்து கொணிக்ழக பசலுத்திைொர்கள்.
இவறரொ தன்னுழைய பிழைப்புக்கொக ழவத்
திருந்த அழைத்ழதயுறை கொணிக்ழகயொக
பசலுத்திவிட்ைொர் என்கின்ைொர்.
நற்பசய்தியின் முற் குதியில் ஆண்ைவர்
இறயசு
ைழைநூல்
அறிஞர்களின்
ற ொலித்தைத்ழத, அவர்கள் ழகம்ப ண்
கழை எப் டிபயல்லொம் வஞ்சிக்கின்ைொர்கள்
என் ழத றதொலுரித்துக் கொட்டுகின்ைொர்.
அவற்றுள் ஒன்று ‘ழகம்ப ண்களின் வீடு
கழைப் பிடுங்கிக்பகொள்கின்ைொர்கள்’ என்
தொகும். ஆம், யூத சமூகத்தில் ழகம்ப ண்
கள் மிகுந்த அவல நிழலக்கு உள்ைொ
ைொர்கள். கைவழை இைந்து வொழ்ந்த
அவர்கள் எல்லொரொலும் வஞ்சிக்கப் ட்ைொர்
கள். அதைொல்தொன் இறயசு அந்த ஏழைக்
ழகம்ப ண்ழை ைற்ை எல்லொழரயும் விை
மிகுதியொக கொணிக்ழக பசலுத்திைொர் என்று
வியந்து ொரொட்டுகின்ைொர்.
நொம்
ஆண்ைவருக்கும்
அவருழைய
அடியொருக்கும் முகம் றகொைொைல் பகொடுக்
கின்ைற ொது அவர் நம்ழை நிழைவொக
ஆசிர்வதிப் ொர் என் ழத ஏற்க றவண்டும்.

முதல் வொசகமும் நற்பசய்தியும்
நைக்கு நன்கு உைர்த்துகின்ைை.

இழத

நம்ழைச்
சுற்றியிருக்கும்
ல
றகொடி
ஏழைகள், தங்கள் வொழ்வில்
லமுழை,
தங்களுக்குத் தொங்கறை வைங்கிக்பகொள்ளும்
ைரைதண்ைழை
தீர்ப்புக்கழை
இந்த
வொசகங்கள் நைக்கு நிழைவுறுத்துகின்ைை.
எலியொ அந்த ப ண்ணிைம், இழைவன்
ஆற்ைக்கூடிய அற்புதங்கழை எடுத்துழரக்
கிைொர். எலியொ பசொன்ைபதல்லொம் அந்தப்
ப ண்ணுக்கு விைங்கியறதொ இல்ழலறயொ
பதரியவில்ழல. ஆைொல், "அவர் ற ொய்
எலியொ பசொன்ை டிறய பசய்தொர்" என்று
இன்ழைய வொசகம் கூறுகிைது. தைது
இயலொழையிலும், வறுழையிலும், சியிலும்
இன்பைொரு
ைனிதரின்
சிழயப்
ற ொக்கறவண்டும் என்ை ஆவலொல், அவர்
இப் டிச்
பசய்திருக்கலொம்.
ஏழையின்
உள்ைத்றதொர் ற றுப ற்றைொர் (ைத் 5:3)
என் து பதளிவொகிைது.
ஏழைகளின் ைைழத ஆண்ைவர் அறிவொர்.
அவர்களுக்குத்தொன், தொழ்பவன்ைொல், தவிப்
ப ன்ைொல்,
சிபயன்ைொல் என்ைபவன்று
அனு வப்பூர்வைொகத்
பதரியும்.
அவர்
களுக்குத்தொன், தங்களிைம் உள்ைழதப்

கிர்ந்து,
சிழயப் ற ொக்கும் புதுழை
பதரியும்.
தங்கள்
துன் கழைவிை,
ைற்ைவர்களின் றதழவகள், துன் ங்கள்
இவற்ழைத்
துழைப் ழதறய
ப ரிதொக
எண்ணும் ைைம் இருக்கும்.
இன்ழைய
இரண்ைொம்
வொசகைொகிய
எபிறரயருக்கு எழுதப் ட்ை திருமுகத்தில்
“கிறிஸ்து தம்ழைறய ஒருமுழை லியொகக்
பகொடுத்தொர்” என்று கூைப் ட்டுள்ைது.
இறயசுவின்
வழியில்
நைக்கும்
நொம்
பகொடுப் தில் எப் டிப் ட்ைவர்கைொக இருக்
கின்றைொம் என்று சிந்தித்துப்
ொர்க்க
றவண்டும்.
அன்ழை பதரசொ ைற்பைொரு
வழகயில் பசொன்ைொர்: “Give till it hurts”
அதொவது,
"பகொடுங்கள்,
உங்கள்
வொழ்க்ழகழயப்
ொதிக்கும்
வழகயில்
பகொடுங்கள்...
பகொடுங்கள்,
உங்கள்
உைழல வருத்திக் பகொடுங்கள்." என்ைொர்.
இல்ழல
என் ொர்
இருக்ழகயில்,
இருப் வர்கள் இல்ழல என்ைொல் அது
ைனிதறநயைொகொது. பசய்த தர்ைம் தழல
கொக்கும். தர்ைச் பசயல்கள்
வழியொக
இழையருழை நிழைவொகப் ப றுறவொம்.
த. ற ொசப் சகொய ஆைந்த், ைலொக்கொ.

