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சிறு பிள்ளைகளை இயேசு த ொடயேண்டுதென்று, அேர்களைச் சிலர் அேரிடம் தகொண்டு
ேந் னர். சீடய ொ அேர்களை அ ட்டினர். இயேசு இள க் கண்டு, யகொபம் தகொண்டு, “சிறு
பிள்ளைகளை என்னிடம் ே விடுங்கள். அேர்களைத்
டுக்கொதீர்கள். ஏதனனில்
இளைேொட்சி இத் ளகயேொருக்யக உரிேது. இளைேொட்சிளேச் சிறு பிள்ளைளேப் யபொல்
ஏற்றுக்தகொள்ைொய ொர் அ ற்கு உட்படெொட்டொர் என உறுதிேொக உங்களுக்குச்
த ொல்கியைன்” என்ைொர். பிைகு அேர் அேர்களை அ ேளைத்து,
ம் ளககளை
அேர்கள்மீது ளேத்து ஆசி ேழங்கினொர். (ெொற்கு 10:13-16)

இனவெறிக்கும் இனப் பாகுபாட்டிற்கும்
எதிராக ெத்திக்கான் வெயல்படும்
ேத்திக்கொன்: இனப்பொகுபொட்டிளனதேொட்
டிே அளனத்து ேடிேங்களையும் ஒழிப்
ப ற்கு உருேொக்கப்பட்டுள்ை அளனத்
துலக
ஒப்பந் த்தில்
இளைந்துள்ை
திருப்பீடம், இனதேறி, இனப்பொகுபொடு,
அந்நிேரின் மீது உருேொகும் அச் ம் ெற்றும்
அ னொல்
எழும்
ேன்முளைகள்
அளனத்திற்கும்
எதி ொகப்
யபொ ொடி
ேருகிைது என்று திருப்பீடத் துளையின்
பன்னொட்டு உைவுகள் த ேலர் யப ொேர்
பொல் ரிச் ர்ட் கொலகர் அேர்கள் ஐ.நொ.
அளேயில் ஆற்றிே உள யில் கூறினொர்.

களுக்கு எதி ொகவும் பின்பற்ைப்படுேள க்
குறித்து
ன் கேளலளே தேளியிட்
டுள்ைது
என்பள
, யப ொேர் கொலகர்
ஆப்ரிக்க ேழிமுளையில் ேந் ெக்களுக்கு
அேர்கள்
ன்
உள யில்
சுட்டிக்
உ விகள் த ய்ே ஒரு நி ந்
அளெப்பு
கொட்டினொர்.
உருேொக்கப்பட்டுள்ைள
திருப்பீடம்
தபரிதும் ே யேற்கிைது என்று கூறிே
கருவில் ெளரும் குழந்யதயின் உரியை
யப ொேர் கொலகர் அேர்கள், இவ்ேளெப்
உயிர்களுக்கு
பின் த ேல்பொடுகள், ஒவ்தேொரு நொட் இய ேண்ைம், ெனி
ேழங்கப்படும் ெொண்பு பல்யேறு ேழிகளில்
ஆப்ரிக்க ெழிமுயை ெந்த ைக்களுக்கு
உதவிகள்

ஆப்ரிக்க ேழிமுளையில் ேந் ெக்களுக்கு
ெத்துேம், இன அடிப்பளடயில் நீதி,
ெற்றும் அேர்களுக்கு இளழக்கப்பட்ட
அநீதிகளுக்கு ஈடு ேழங்கு ல் ஆகிேேற்ளை
ளெேப்படுத்தி உருேொக்கப்பட்ட டர்பன்
அறிக்ளகயின் (Durban Declaration) 20-ம்
ஆண்டு
நிளைளேதேொட்டி,
ஐ.நொ.
அளேயில்
இடம்தபற்ை
கூட்டத்தில்,
அேர் யெற்கண்டேொறு கூறினொர்.

2023-ல் ஆயர்கள் மாமன்றம்
தூய ஆவியாருக்குச்

செவிமடுப்பதில் கவனம்
செலுத்தும்

ேத்
த்தி
திக்
க்க
கொன்
ன்: கடந் 18, த ப்டம்பர் அன்று உய ொம்
ெளைெொேட்டத்தில் இருந்து கத்ய ொலிக்கர்களுடன்
உள ேொற்றிே திருத் ந்ள , 2023-ல் கூடவுள்ை
ஆேர்கள் ெொென்ைத்திற்கொன
ஆேத் ப் பணிகள்
அக்யடொபர் 2021 த ொடங்கி, அக்யடொபர் 2023
ேள யிலும்
மூன்று கட்டங்கைொக நளட தபறும்
என்று குறிப்பிட்டொர். அேர் யெலும், "இது
கருத்துக்களைச் ய கரிப்பது பற்றிேது அல்ல ெொைொக,
தூே ஆவிேொருக்குச் த விெடுத் ளல ளெேம்
தகொண்டிருக்கும் என்ைொர்.
1962-1965-ல் நளடதபற்ை இ ண்டொேது ேத்திக்கொன்
ங்கத்திற்குப் பிைகு மிக முக்கிேெொன கத்ய ொலிக்க
நிகழ்வு என்று சில ேத்திக்கொன் ஆய்ேொைர்கள்
விேரிக்கும்
இம்ென்ைம்
பற்றிே
அே து
எண்ைத்ள யும்
நம்பிக்ளகளே திருத் ந்ள
தேளிப்படுத்தினொர். அேர் புதிே ஏற்பொட்டு நூல்
ஒன்ளைச் சுட்டிக்கொட்டி, அதில்
மு ல் கிறிஸ்
ேர்கள் எவ்ேொறு இைங்கிப்யபொக முடிேொ க்
கருத்து யேறுபொடுகள் குறித்து, ஒன்ைொகக் கூட்டி

இனவெறியை வெரறுக்கும் கடயை

ஒவ்தேொரு ெனி ரும், ெெொன ெொண்
புடனும், உரிளெகயைொடும் பளடக்கப்
பட்டுள்ைொர்
என்ை
அடிப்பளட
உண்ளெக்கு
எதி ொக
ேைர்ந்துள்ை
இனதேறிளே யே றுப்பய ொடு, அளன
ேரும் உடன்பிைந்ய ொர் என்ை உைர்ளே
ேைர்ப்பது நம் அளனேரின் கடளெ
என்பள யப ொேர் கொலகர் அேர்கள் ன்
உள யில் ேலியுறுத்திக் கூறினொர்.
ெனி
மு ொேத்தில் யெற்தகொள்ைப்படும்
அளனத்து முன்யனற்ை முேற்சிகளிலும்,
இனதேறியும், இன பொகுபொட்டு நடேடிக்
ளககளும் ப வியிருப்பள , Fratelli Tutti
என்ை
ன் திருெடலில் திருத் ந்ள
பி ொன்சிஸ் அேர்கள் குறிப்பிட்டுள்ைள ,
யப ொேர் கொலகர் அேர்கள் ன் உள யில்
நிளனவுறுத்தினொர்.

பன்னொட்டு உைவுகள் திருப்பீடத் துளையின் த ேலர், யப ொேர் பொல் ரிச் ர்ட் கொலகர் -

ம் பிரிக்கப்படுே ொல், கருவில் ேைரும்
டிலும், பன்னொட்டைவிலும் த ேல்பட
திருப்பீடத்தின் ஒத்துளழப்பு நிச் ேம் குழந்ள களின் உயிர்கள், குறிப்பொக,
உண்டு என்பள யும் எடுத்துள த் ொர்.
அவ்வுயிர்களின்
பொலினம்,
அேற்றில்
உருேொகும் குளைபொடுகள் ஆகிேேற்ளைப்
ைத நம்பிக்யகைாளர்களுக்கு எதிராக...
தபொருத்து,
அவ்வுயிர்களின்
ெொண்பு
கிப்புத் ன்ளெ
குளைந்து,
பளகளெ குளைக்கப்படுேள , என்றும் திருப்பீடம்
உைர்வுகளும், ேன்முளைகளும் தபருகி எதிர்த்து
ேருகிைது
என்பள யும்,
யுள்ை ற்கு ன் கேளலளே தேளியிட் யப ொேர் கொலகர் அேர்கள் ன் உள யில்
டுள்ை டர்பன் அறிக்ளக, இத் ளகே கிப் குறிப்பிட்டொர்.
பற்ை
ன்ளெ ெ
நம்பிக்ளகேொைர்

தெய ொம் லூயிஸ் - ேத்திக்கொன் த ய்திகள்

சிறார்
ெம்பந்தப்பட்ட
பாலியல் மற்றும்
சித்ரவதத
ெம்பவங்கதை
தகயாள்வது

ெற்றும் சிைொர் வி ொ ளைப் பிரிவில்
பணிேொற்றுகிைொர். D11 பிரிவு, குற்ைவிேல்
வி ொ ளைத் துளையின் கீழ் இேங்குகிைது.
பொதிக்கப்பட்ட
சிைொர்
ேொக்குமூலம்
எடுப்பது ெற்றும் கொதைொளி பதிவு
த ய்ேது த ொடர்பொன த ொடக்கநிளல
நளடமுளை பற்றி ASP தநொர்பலிேொனி
பகிர்ந்து தகொண்டொர். இளே பின்னர்
நீதிென்ைத்தில் ெர்ப்பிக்கப்படும். ெருத்
துே அறிக்ளக, உடற்கொேங்கள் த ொடர்
பொன
நிழற்படங்கள்
மு லிேளேயும் தநொர்பலிேொனி
குறிப்பிட்ட
யபொது
அ ொங்கத்
துளை
ேழக்கறிஞரிடம் சிைொர்கள்
ற்கொலத்தில் எதிர்யநொக்கும்
ஒப்பளடக்கப்படும்.
அபொேங்களைச்
சுட்டிக்கொட்டினொர்.
WhatsApp, Facebook, WeChat யபொன்ை
பொலிேல்
குற்ைம்
நிகழ்ந்திருந் ொல், மூக ஊடகங்கள் பற்றி தபற்யைொர்
பொதிக்கப்பட்ட
சிைொர்
யந டிேொக அறிந்திருப்பர். ஆனொல், Bigo, Snapchat,
ெருத்துேெளனக்குக் தகொண்டு த ல்லப் YouTube, TikTok, chat groups யபொன்ை
படுேொர். பின்னர் கொேல்துளையில் புகொர் மூக ஊடகங்கள் சிைொர்களுக்கு மிகவும்
த ய்ேலொம்.
சிைொர்
சித் ேள க்கு ளகேந் களலேொக உள்ைது. பொலிேல்
ஆைொகியுள்ைொர்
என
ெருத்துேர் கொமூகன்கள் குறித்து சிைொர்கள் த ரிந்து
ந்ய கப்பட்டொல் ட்டப்படி கொேல்துளை ளேத்துக்
தகொள்ே ற்கு
தபற்யைொர்
யிடயெொ,
மூக நலத்துளையிடயெொ ேழிகொட்ட
யேண்டும்
என
அேர்
புகொர் த ய்ே யேண்டும்.
அறிவுறுத்தினொர்.

யகொலொலம்பூர்: யகொலொலம்பூர் ெொெளை
ெொேட்டத்தின்
‘த ொழிற்துள
அலுேலகம் நடத்திே சிைொர் நலன் மீ ொன
த ொடர் கலந்துள ேொடலில் ஆகக்களடசி
ேொக சிைொர்
ம்பந் ப்பட்ட பொலிேல்
ெற்றும்
சித் ேள
ம்பேங்களைக்
ளகேொள்ேது பற்றி யப ப்பட்டது. 14
ஆண்டுகள்
கொேல்துளை
பளடயில்
பணிேொற்றும் ASP தநொர்பலிேொனி (ASP
Norfazliyani) கடந் ெொ ம் 25ம் ய தி
இேங்களல ேழி நளடதபற்ை நிகழ்ச்சியில்
கலந்து தகொண்டொர்.
ற்யபொது அேர், இளைேத்தில் ேழி ஏற்படும் ‘சிைொர்
D11 எனப்படும் பொலிேல், தபண்கள் பொலிேல் முளையகடு’
பற்றி ASP

மிழொக்கம் : அந்ய ொணி இன்னொசி

திருத் ந்ள உய ொளெ ெளைெொேட்டத்தின் ெக்களைச்
ந்தித்து ஆசி ேழங்குகிைொர்.

தூே
ஆவிேொரின்
உ வியில்
நல்லிைக்கம்
கண்டொர்கள் என்பள நிளனவூட்டினொர்.
2023-ல் ேத்திக்கொனில் நளடதபைவுள்ை ஆேர்
ெொென்ைத்ள தேொட்டி ஒவ்தேொரு நொட்டிலுமுள்ை
ெளைெொேட்டங்கள் ய ொறும்
ஆற்ை யேண்டிே
ஆய்வுகளில் கேனம் த லுத்தும்படி திருத் ந்ள
பி ொன்சிஸ் ேலியுறுத்தினொர். இ ன்படி ேத்திக்கொன்
ேொரித் ளித்துள்ை
ஆய்வுத் ொள்களின்
உ வி
யேொடு,
உலகைொவிே
ெளைெொேட்டங்களில்
ஆய்ந்துைரும் கலந்துள ேொடல் நிகழ்வுகள் இந்
அக்யடொபர் ெொ த்தில்
கலந்துள ேொட உ வும்
ஒரு சிைப்பு ஆேைம் ெற்றும் ளகயேட்ளட
ேத்திக்கொன் தேளியிட்டது. இ ன்ேழி, ஒவ்தேொரு
ெளைெொேட்டத்திலும் அளனத்துத்
ப்பினய ொடும்
கலந்துள ேொடல் ேழி உண்ளெநிளல பகிர்வுகள்
ய கரிக்கப்படும். இளே முற்றிலும் தூே ஆவிேொரின்
உடனிருப்பிலும் இேக்கத்திலும் த ேல்படுத் ப்படும்
என்பள அன்று ேலியுறுத்தினொர் திருத் ந்ள .
திருஅளேயின் அடித் ைம், அருள்பணிேொைர்கள்
ெற்றும் ஆேர்களை
ொர்ந் து என்ை எண்ைத்
திலிருந்து விடுபட்டு, அது, அளனத்து ெக்களையும்
உள்ைடக்கிேது
என்பள
தேளிப்படுத்தும்
முேற்சிேொக, அடுத்துேரும் ஆேர்கள் ெொென்ைம்
அளெயும் என்று ொன் நம்புே ொக, திருத் ந்ள ,
மீபத்தில் கருத்துள த் ொர்.
இ ன்படி, இந் அக்யடொபர் ெொ த்தில் ஒவ்தேொரு
ெளைெொேட்டத்திலும் யெற்கூறிே ஆய்வு கூட்டங்கள்
நளடதபறும் என்பது உறுதிேொகவுள்ைது. அளனத்
துத்
ப்பினரின் பங்தகடுப்பும் ஒத்துளழப்பும்
அேசிேம் என்பய ொடு, 2023-ல் ேத்திக்கொனில்
நளடதபறுவுள்ை ஆேர்கள் ெொநொட்டில் ெக்கள் கு ல்
யகட்கப்பட தூே ஆவிேொரின் உ விளே நொடுயேொம்.
உங்களை ேழிநடத்தும், தூே ஆவிேொள நம்புங்கள்.
கலந்துள ேொடலுக்குள் நுளழே பேப்பட யேண்டொம்
ெற்றும்
இது மீட்பின்
உள ேொடல், ”என்று
திருத் ந்ள கூறினொர்.
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இயங்கலை வழி ஆசிய கத்த ோலிக்க மருத்துவர்
கூட்டு மன்றத்தின் மோநோடு நலைபெற்றது

ப ட்
ட்ை
ைொலி
லிங்
ங் பெயொ: ஆசிய நொடுகளின்
கத்றதொலிக்க மருத்துவர் கூட்டு மன் த்
தின்
17-வது
மொநொட்ணை,
மறலசிய
கத்றதொலிக்க
மருத்துவர்
மன் ம்
‘குைப் டுத்துதலும் ஆன்மீகமும்’ எனும்
கருப்ப ொருளில் ஏற் ொடு பசய்தது. இந்த
கூட்டு
மன் த்தின்
மொநொடு
நொன்கு
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுண நணைப றுவது
வழக்கம். இந்த மொநொட்டுக்கொை ஏற் ொடு
கணள ஏற்று நைத்த மறலசியொவுக்கு

கைந்தொண்டு வொய்ப்பு வழங்கப் ட்ைது
என் து
குறிப்பிைத்தக்கது.
ஆைொலும்
பதொற்றுறநொயின் கொரைமொக இம்மொநொடு
ஒத்திணவக்கப் ட்டு, இவ்வொண்டு நணை
ப ற் து.
ைொக்ைர் ஃப்பரடி றலொவின் தணலணமயின்
கீழ், பசயலணவ உறுப்பிைர்கள் பவற்றிக்
கொக
இணைவிைொமல்
உணழத்தைர்.
அவர்களது
பசொந்த மருத்துவ ணிகள்
மத்தியில் இயங்கணல வொயிலொக இந்த
மொநொட்ணை
ஏற் ொடு பசய்தது ஒரு
மொப ரும்
ணியொகத்
றதொன்றியது.
இருப்பினும் எங்கள் ஒவ்பவொருவரின் மீதும்

நம் ஆண்ைவரின் அருள்கரம்
இருந்து
உதவியதொல், அவரின் வழிகொட்டுதலில்
இப் ணி சி ப்பு , உதவியொக இருந்தது
என் து பவள்ளிணைமணல.
இந்த மொநொடு, இயங்கணல வழியொக கைந்த
பசப்ைம் ர் 16 முதல் 19 வணர மூன்று
கண்ைங்களின் மற்றும் 14 நொடுகணளச்
றசர்ந்த 253 பிரதிநிதிகளுைன் நணை
ப ற் து.
இதில்
மருத்துவர்கள்,
பசவிலியர்கள், துணை சுகொதொரப் ணியொ
ளர்கள் மற்றும் மருத்துவ மொைவர்களும்
அைங்குவர். இது பிரதிநிதிகளின் விரிவொை
ங்றகற்ண ப ருணமப் டுத்தியது என் து
மட்டுமல்லொமல், உலகத் தரம் வொய்ந்த
அணைத்துலக ற ச்சொளர்கணளயும் பகொண்
டிருந்தது.
மொநொட்ணை
றகொலொலம்பூர்
மொமண
மொவட்ைத்தின்
ற ரொயர்
ெூலியன்
லிறயொவ் அவர்கள் திருப் லிறயொடு துவக்கி
ணவத்தொர். நிண வொக, அருள் ணியொளர்
பிலிப்
சுவொ
அவர்கள்
மற்ப ொரு
திருப் லிறயொடு றமற்கண்ை மொநொட்ணை
ஒரு நிண வுக்குக் பகொண்டு வந்தொர்.
றமலும் இறத மொநொட்டின் ற ொது, இந்த
கத்றதொலிக்கர் மருத்தவர் மன் ம் அதன்
ஆண்டுப்
ப ொதுக்கூட்ைத்ணத
நைத்தி,
2021- 2024 இணைப் ட்ை கொலத்துக்கொை
புதிய நிர்வொக பசயலணவ உறுப்பிைர்
கணளத் றதர்வுச் பசய்தது. அடுத்த மொநொடு
2024-ல் பதன் பகொரியொவில் நணைப றும்
என்றும் அறிவிக்கப் ட்ைது.

Dr Sharon Gopalan (தமிழொக்கம் ஆர்.றக)

துயருறும் மக்களுைன் ஒன்றிலைந்திருங்கள்
-திருத் ந்ல தவண்டுதகோள்
வத்
த்தி
திக்
க்க
கொன்
ன்: தங்கள் பசொந்த நொடுகணள
விட்டு
பவளிறயறி
பி
நொடுகளில்
அணைக்கலம் றதடும் மக்கணள தி ந்த
மைதுைன் வரறவற்குமொறு, அணைத்துக்
கத்றதொலிக்கர்களுக்கும் அணழப்பு விடுத்
துள்ளொர் திருத்தந்ணத பிரொன்சிஸ்.
107-வது
குடிப யர்ந்றதொர்
மற்றும்
புலம்ப யர்ந்றதொர் உலக நொள் பசப்ைம ர்
26ம் றததி, ஞொயிற்றுக்கிழணம சி ப்பிக்கப்
ட்ைணதபயொட்டி, இவ்வணழப்ண விடுத்த
திருத்தந்ணத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், அணை
வரும் தங்கள் முற்சொர்பு எண்ைங்கணளயும்
அச்சங்கணளயும் கணளந்து, ஒன்றிணைந்து
நணைற ொைறவண்டியதன்
அவசியத்ணத
வலியுறுத்திைொர்.
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ட்றைொர்,

ணகவிைப் ட்றைொர்

எை

அணைத்து
மக்களுைன்
ஆதரவொக
ஒன்றிணைந்து
நைக்க
றவண்டியதன்
அவசியத்ணத கத்றதொலிக்கரிைம் வலியுறுத்
திைொர் திருத்தந்ணத பிரொன்சிஸ்.

எவணரயும் ஒதுக்கிணவக்கொமல், அணை
ல்றவறு நொடுகளில் குடிறயறியுள்றளொர், வணரயும் உள்ளைக்கிய ஒரு சமுதொயத்ணதக்
புலம்ப யர்ந்றதொர்,
நொட்டிற்குள்றளறய கட்டிபயழுப்
அணைவணரயும் அணழக்கி
குடிப யர்ந்றதொர்,
வர்த்தகப்
ப ொருட் ொர் திருத்தந்ணத .
களொக
நைத்தப் டுவதொல்
ொதிக்கப்
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இப்பூமிலயப் ெோழ்ெடுத்தும் பெயல்கலைக்

லகவிடுங்கள் - திருத் ந்ல

வத்
த்தி
திக்
க்க
கொன்
ன்:: நொம் யன் டுத்தும் ப ொருள்
கள், இப்பூமிணய எவ்வொறு புண் டுத்து
கின் ை
என் து
ற்றி
சிந்தித்து,
வொழும்முண ணய
மொற்றிக்பகொள்ளுமொறு,
திருத்தந்ணத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், பசப்ைம்
ர் 28, இச்பசவ்வொயன்று
அணழப்பு
விடுத்துள்ளொர்.

பசப்ைம் ர் முதல் றததியிலிருந்து, வருகி
அக்றைொ ர் 4ம் றததி வணர சி ப்பிக்கப் ட்டு
வரும் ணைப்பின் கொலத்ணத ணமயப் டுத்தி,
குறுஞ்பசய்திகணள பவளியிட்டுவரும் திருத்
தந்ணத,
நொம்
வொழ்கின்
இப்பூமிக்
றகொளத்ணத
சூழலியல்
அழிவிலிருந்து
கொப் ொற்றுமொறு அணைவணரயும் றகட்டுக்

பகொண்டுள்ளொர்.
“நலவொழ்வு, சமுதொயம், சூழலியல் ஆகியணவ
கடுணமயொை ொதிப்புக்கு உள்ளொகியிருக்கும்
இக்கொலக்கட்ைத்தில், நொம்
யன் டுத்தும்
ப ொருள்கள்,
இப்பூமிக்கு
எத்தணகய
றசதங்கணள விணளவிக்கின் ை என் து
ற்றிச் சிந்திப்ற ொம். ணைப்ண க் ணகயொள்
வணதப் ப ொருத்தவணர, நம் வொழ்க்ணக
முண ணய மிகவும் எளிணமயொைதொகவும்,
மதிப்புமிக்கதொயும்
அணமத்துக்பகொள்ளும்
வழிமுண கணளத் பதரிவுபசய்றவொம்” என்
பசொற்கள் அவரது
டுவிட்ைர் பசய்தியில்
இைம் ப ற்றிருந்தை.
மண்ணுலகும் அதில் நிண ந்துள்ள அணைத்
தும் ஆண்ைவருணையணவ; நிலவுலகும் அதில்
வொழ்வைவும் அவருக்றக பசொந்தம் (24,1)
என் திருப் ொைல் வரிகணள ணமயப் டுத்தி,
“அணைவருக்கும் ஓர் இல்லம், கைவுளின்
முகத்ணதப் புதுப்பித்தல்” என் தணலப்பில்,
இவ்வொண்டு பசப்ைம் ர் முதல் றததியி
லிருந்து, அசிசி நகர் புனித பிரொன்சிஸ்
விழொவொகிய அக்றைொ ர் 4ம் றததி வணர,
கிறிஸ்தவர்கள்,
ணைப்பின்
கொலத்ணத
சி ப்பித்து வருகின் ைர் என் து குறிப்பிைத்
தக்கது.

மியோன்மோரின்
புைம்பெயர்ந்த ோருக்கு உ வும்
மனி தநய கத்த ோலிக்கர்
வத்
த்தி
திக்
க்க
கொன்
ன்:: மியொன்மொரின்
தட்ைநிணல
களொல் அங்கிருந்து பவளிறயறி அணைக்கலம்
றதடும் கிறிஸ்தவ புலம்ப யர்ந்றதொருக்கு
உதவிகணள ஆற்றிவருகி து, இந்தியொவின்
மிறசொரொம் மொநில கொரித்தொஸ் அணமப்பு.

ற சிய
ஆயர்
Rotluanga
அவர்கள்,
கத்றதொலிக்க திருஅணவ நைத்திவரும் ல
புைர்வொழ்வு ணமயங்கள் வழியொக உதவிகள்
ஆற் ப் டுவதொகத் பதரிவித்தொர்.

மிறசொரொம்
மொநிலத்தின் 11 இலட்சம்
கைந்த 6 மொதங்களில் மட்டும்
மியொன் பமொத்த மக்கள் பதொணகயில் 90 விழுக்
மொரிலிருந்து
ஏ க்குண ய
15,000 கொட்டிைர்
கிறிஸ்தவர்களொக
இருக்கும்
புலம்ப யர்ந்றதொர் இந்தியொவின் மிறசொரொம்
மொநிலத்தில் வொழ்வதொக உணரத்த Aizawl
மண மொவட்ை ஆயர் Stephen Rotluanga
அவர்கள்,
கத்றதொலிக்க
கொரித்தொஸ்
அணமப்பு, CRS கத்றதொலிக்க அணமப்பு,
மிறசொரொமின் இணளறயொர் அணமப்புக்கள்,
அரசு சொரொ அணமப்புக்கள் ஆகியணவக
றளொடு இணைந்து கத்றதொலிக்க மண
மொவட்ைம்
அணைத்து
மனிதறநய
உதவிகணளயும் ஆற்றிவருவதொகத் பதரிவித்
மிறசொரொம் முகொம்களில்
தொர்.
தங்கணவக்கப் ட்டுள்ள மியொன்மொர் அகதிகள்
கைந்த
ல ஆண்டுகளொக மியொன்மொர் நிணலயில்,
வங்கறதசத்திற்கும்
சுக்கும்
நொட்டிலிருந்து மிறசொரொம் மொநிலத்திற்கு மியொன் மொருக்கும் இணைறய உள்ள
வந்தும்
ற ொய்க்பகொண்டும்
இருக்கும் மிறசொரொம்
மொநிலத்தில்
மியொன்மொர்
புலம்ப யர்ந்றதொணர விரிந்த கரங்களுைன் கிறிஸ்தவர்கள்
அணைக்கலம்
றதடிவரு
வரறவற்று,
மிறசொரொம்
கிறிஸ்தவ கின் ைர். (UCAN)
இணளறயொர்
உதவிவருவணதக்
குறித்து

இணைந்து வாழ்வதே இல்லறம்
இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 27-ம்
ஞொயிறுவில் இணைகிற ொம். திருமைம்
எனும் அருளணையொளம் இன்ண ய வொசகங்
களின் ணமயமொக உள்ளது. திருமைங்கள்
கைவுள் இணைக்கும் ஓர் அருஞ்பசயல்.
திருமைத்தில்
இணையும்
ஆணும்
ப ண்ணும் ஆண்ைவன் பசயல் ை உதவும்
இன்றியணமயொத
கருவிகள்.
அணைத்து
சமயங்களிலும், நம்பிக்ணககளிலும் திருமை
மொைது
தூய்ணமயின்
அணையொளமொக
துலங்குகின் து. கத்றதொலிக்க விசுவொசத்
தின் டி திருமைம் ஒரு புனிதமிக்க
பிணைப் ொக மட்டுமின்றி அருளணையொ
ளங்களில் ஒன் ொக நிணலப்ப ற்றுள்ளது.
இன்ண ய முதல் வொசகத்தில் கைவுள்
“மனிதன்
தனிணமயொக
இருப் து
நல்லதன்று, அவனுக்குத் தகுந்த துணைணய
உருவொக்குறவன்” என்கி ொர்.
“இல்ல த்
தில் இணையும் மூவர்” எனும் நூலில்
மண ந்த
ற ரொயர்
புல்ைன்
ஷீன்
திருமைத்தின் நிணலத்தத் தன்ணமணயயும்,

அதன் முறிவு ைொ குைத்ணதயும்
ற்றிக்
குறிப் பிடும் ற ொது, மைமக்கறளொடு
கண்ணுக்குப்
புலப் ைொ
முண யில்
மூன் ொவது ந ரொக இண மகன் இறயசுவும்
திருமைப்
ந்தத்தில் இணைப் டுவணத
எடுத்தியம்புகின் ொர். இன்ண ய வொசகங்கள்
அணைத்தும் ஒருவரில் ஒருவர் சங்கமமொகும்
ஒருணம, ஒற்றுணம நிகழ்வொை இல்ல
மொட்சிணய
சுட்டுகி து. குறுகிய கொலத்
றதொழணம மை உ வில் வொழப் ழகி வரும்
இவ்வுலகிைர். தங்களது தொய் தந்ணதணய
விட்டுப் பிரிந்து, தன் மைவொட்டியொம்
திருஅணவறயொடு ஒன்றித்து, ஒறர உைலொய்
உள்ள
மைவொளைொம்
இறயசு
ஆண்ைவணரப்
பின் ற்றி
கைவனும்,
மணைவியுமொக சுயநலம் கருதொது பி ர் நல
றநொக்கத்றதொடு நிணலத்திலுக்க றவண்டும்.
அப்ற ொதுதொன் திருமை உ வில் அழிந்து
பகொண்டிருக்கும்
சுயநல
உலகொைது
அணிப் ப ற்றுத் திகழும். ஏபைனில்
திருமை உ றவ அணைத்து நற்பசயல்
களுக்கும் ணமயமொகத் திகழ்கி து.

ஆணும்
ப ண்ணும்
திருமைத்தில்
இணைந்த பின், இணைந்து வொழும்ற ொது
திருமை முறிவுக்கு இைமளித்தொல் அந்தத்
தணலமுண றயொடு தணலமுண
வொழ்ந்து
அழியும்.
திருமைத்தில் இணைந்தவணரப் பிரிக்கும்
முயற்சி தணலமுண ணய அழிக்கும் முயற்சி.
அன்றிலிருந்து இன்றுவணர மனிதருள் சிலர்,
திருமைத்ணத எப் டி பிரிப் து? என்று
சுயநலத்றதொடு முயற்சி பசய்துபகொண்றை
இருக்கின் ைர். அத்தணகய முயற்சிகளுள்
ஒன்று இன்ண ய வொசகப் குதி. தங்களின்
சுயநல
முயற்சிக்குப் க்கத் துணையொக
விவிலியத்திலிருந்து
றமொறசணயத்
துணைக்கு அணழத்துள்ளைர். ஆைொல்
இறயசுறவொ றமொறசயின் கட்ைணளக்கொை
பின்ைணிணயத் தந்து விளக்குகி ொர். மூல
நிணலக்கு அணழத்துச் பசன்று உண்ணம
நிணலணய உறுதிப் டுத்துகி ொர், எைறவ
இறயசு
கூறிை
இண வொர்த்ணதணய
ஒவ்பவொரு
கைவரும்
மணைவியும்
பின் ற்றி
வொழ
முயல
றவண்டும்.

நற்பசய்தியில் ஆண்ைவர் இறயசு எல்லொவற்
ண யும் பசொல்லி முடித்துவிட்டு, “கைவுள்
இணைத்தணத
மனிதன்
பிரிக்கொதிருக்
கட்டும்”
என்கி ொர்.
அப் டியொைொல்
திருமை
உ வில்
இணைந்திருக்கும்
கைவன்
மணைவிணயப்
பிரிப் தற்கு
யொருக்கும் உரிணம இல்ணல என் து தொன்
இண மகன் இறயசுவின் கட்ைணள யொக
இருக்கின் து
என் ணத
நிணைவில்
பகொள்றவொம்.
-சவரிநொதன், சுங்ணக ட்ைொணி, பகைொ
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