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மயாவான் இமயசுவிடம், “மபாதகமர, ஒருவர் உேது வபயரால் மபய்கள் ஓட்டுவறதக்
கண்டு, நாங்கள் அவறரத் தடுக்கப் பார்த்மதாம். ஏவனனில் அவர் நம்றேச் சாராதவர்”
என்ைார். அதற்கு இமயசு கூறியது: “தடுக்க மவண்டாம். ஏவனனில் என் வபயரால்
வல்லவசயல் புரிபவர் அவ்வளவு எளிதாக என்றனக் குறித்து இகழ்ந்து மபசோட்டார்.
ஏவனனில் நேக்கு எதிராக இராதவர் நம் சார்பாக இருக்கிைார்.
நீங்கள் கிறிஸ்துறவச் சார்ந்தவர்கள் என்பதால் உங்களுக்கு ஒரு கிண்ணம் தண்ணீர்
வகாடுப்பவர் றகம்ோறு வபைாேல் மபாகார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் வசால்கிமைன்.
(ோற்கு 9:38-41)

107- வது உலக புலம்பெயர்ந்த ோர்அகதிகள் தினம்
திருத் ந்த யின் பெய்தி

கருப்பெோருள்: ‘நோம்’ என்னும் ெரந்
‘அன்பு சமகாதர-சமகாதரிகமள!’ (Fratelli
Tutti)
எனும் என்னுறடய அறிவுறர
சுற்ைறிக்றகயில், இக்காலத்து வதாற்றுமநாய்
வநருக்கடி கடந்துவிட்டால்,
ேனுக்குலத்
தின் மீதான நேது அக்கறை
மேலும்
வீழ்ச்சியறடவமதாடு, புதிய வடிவிலான சுய
பாதுகாப்பு அம்சங்கள் தறலத்தூக்கும்.
எனமவ, கடவுளுக்குத் திருவுளோனால்,
நாம் இனியும் ‘அவர்கள்’, ‘அவர்களின்’
என்று எண்ணாேல் ‘நாம்’
‘நேது’ என்று
எண்ணிச் வசயலாற்றும் நிறல ஏற்பட
மவண்டும். (எண் 35)
இக்காரணத்திற்காக, இந்த ஆண்டு உலக
புலம்வபயர்ந்மதார்
ேற்றும்
அகதிகள்
தினத்திற்கான வசய்திறய அர்ப்பணிக்க
விரும்புகிமைன். ‘ நாம்’ எனும் கருத்மதாட்
டம் கடவுளின் உலகப் பறடப்பிமலமய
வவளிப்பட்டது. கடவுள் தம் உருவில்
ோனிடறரப்
பறடத்தார்;
கடவுளின்
உருவிமலமய அவர்கறளப் பறடத்தார்;
ஆணும்
வபண்ணுோக
அவர்கறளப்
பறடத்தார். கடவுள் அவர்களுக்கு ஆசி
வழங்கி, “பலுகிப் வபருகி ேண்ணுலறக
நிரப்புங்கள்; அறத உங்கள் ஆற்ைலுக்கு
உட்படுத்துங்கள்;
கடல்
மீன்கள்,
வானத்துப் பைறவகள், நிலத்தில் ஊர்ந்து
உயிர்
வாழ்வன
அறனத்றதயும்
ஆளுங்கள்” (வதா.நூ. 1:27-28)
கடவுள் நம்றே ஆணாகவும் வபண்ணா
கவும் பறடத்தார், மவறுபட்ட மதாற்ைத்தில்
பறடக்கப்பட்டாலும் இருவரும் இறணந்து
தான் ‘நாம்’
உைவு நிறலக்கு ஆளாகி
ைார்கள். இதில் மவற்றுறேயில் ஒற்றுறே
உருவாகிைது.
கீழ்ப்படியாறேயால் நாம் கடவுறள விட்டு
விலகியமபாதும், அவர் தேது இரக்கத்தால்
நேது ஒப்புரவுக்கும் நல்லிணக்கத்திற்கும்
தனிநபர்களாக அல்ல, நம்றே ஓரினோக
"நாம்”
எனும்
உைவில்
அறனத்து
ேனுக்குலத்றதயும்
அரவறணக்கும்
வபாருள் தந்தார். ‘பின்பு விண்ணகத்தி
லிருந்து எழுந்த வபரும் குரல் ஒன்றைக்
மகட்மடன். அது, “இமதா! கடவுளின்
உறைவிடம் ேனிதர் நடுமவ உள்ளது.
அவர் அவர்கள் நடுமவ குடியிருப்பார்.
அவர்கள் அவருக்கு ேக்களாய் இருப்பார்
கள்.
கடவுள்தாமே
அவர்கமளாடு
இருப்பார்;
அவமர
அவர்களுறடய
கடவுளாய் இருப்பார்’ (திவவ. 21)
உண்றே
என்னவவன்ைால்,
நாம்
அறனவரும் ஒமர படகில் இருக்கிமைாம்;
ஒன்ைாக மவறல வசய்ய அறழக்கப்
பட்டுள்மளாம். இனி நம்றேப் பிரிக்கும்
சுவர்கள்
இருக்கலாகாது,
ேற்ைவர்கள்
என்றில்லாேல், ேனிதமநயத்தின் அறன
வறரயும் உள்ளடக்கிய ஒமர "நாம்"
ேட்டுமே இருந்திடல் மவண்டும்.
எனமவ இந்த உலக தினத்றதவயாட்டி
இரு தரப்பினமராடு, முதலில் கத்மதாலிக்க

ேக்கமளாடு, பின்னர் பரந்த "நாம்" என்ை
நிறலபாட்டில்
இவ்வுலக ேக்கமளாடு
உறரயாற்ை விரும்புகிமைன்.
அனைத்துலக திருஅனையாக
நாங்கள்
மிகவும்

"கத்மதாலிக்கராக" இருப்பதால்
நம்பிக்றகவகாண்டிருக்கிமைாம்.

‘நீங்கள் ஒமர எதிர்மநாக்கு வகாண்டு வாழ
அறழக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஒமர எதிர்
மநாக்கு இருப்பது மபால, உடலும் ஒன்மை;
தூய
ஆவியும்
ஒன்மை.
அவ்வாமை,
ஆண்டவர் ஒருவமர; நாம் வகாண்டுள்ள
நம்பிக்றக
ஒன்மை;
திருமுழுக்கு
ஒன்மை’ (4:4-5)
என்று புனித பவுல்
எமபசியருக்கு
நிறனவுபடுத்தியபடி,
கத்மதாலிக்க திருஅறவ உறுப்பினர்கமளாடு
இன்னும் அதிக அர்ப்பண உணர்மவாடு
இறணந்திருக்க மவண்டும். இமதா! உலக
முடிவுவறர எந்நாளும் நான் உங்களுடன்
இருக்கிமைன்”
(ேத்
28:20)
எனும்
ஆண்டவரின்
உறுதிவோழிக்மகற்ப
திருஅறவயின்
கத்மதாலிக்கம்
ேற்றும்
உலகளாவிய தன்றே
எக்காலத்திலும்
நிறலநிறுத்தப்பட மவண்டும்.
அறனவறரயும் அரவறணத்து, பன்முகத்
தன்றேயில் ஒற்றுறேறய உருவாக்கவும்
மவறுபாடுகறள ஒருங்கிறணத்து வசய
லாற்ை தூய ஆவியார் நேக்கு உதவி
வருகிைார். வவளிநாட்டினர், புலம்வபயர்ந்
மதார் ேற்றும் அகதிகளின் பன்முகத்
தன்றேறய
எதிர்வகாள்வதும்
ேற்றும்
பன்முகக்
கலாச் சார உறரயாடலும்,
நாம்
திருஅறவயாக
வளரவும்
ஒருவருக்வகாருவர்
வளப்படுத்
தவும்
வாய்ப்பாக உள்ளது.
“அப்படிச் வசல்லும்மபாது
‘விண்ணரசு
வநருங்கி
வந்துவிட்டது’
எனப்
பறைசாற்றுங்கள். நலம் குன்றியவர்கறளக்
குணோக்குங்கள்;
இைந்மதாறர
உயிர்
வபற்வைழச் வசய்யுங்கள்; வதாழுமநாயா

ளறர
நலோக்குங்கள்;
மபய்கறள
ஓட்டுங்கள்; வகாறடயாகப் வபற்றீர்கள்;
வகாறடயாகமவ வழங்குங்கள்.” (ேத் 10:78) எனும் இமயசு கிறிஸ்துவின் அறிவுறுத்த
லுக்கு ஏற்ப, கத்மதாலிக்கர்கள் ஒன்ைாக
மவறல வசய்ய அறழக்கப்படுகிைார்கள்,
ஒவ்வவாருவரும் தனது வசாந்த சமூகத்தில்,
இமயசு கிறிஸ்துவால் திருத்தூதர்களிடம்

ஒப்பறடக்கப்பட்ட
பணிறய
ஏற்றுச்
வசய்யும்மபாது, திருஅறவ அறனவறரயும்
உள்ளடக்கிய ஒன்ைாகத் திகழ்கிைது.
நாட்டிற்குள் "புலம்வபயர்ந்மதாரின்
தற்
மபாறதய வருறக நேது ேறைபரப்புக்கான
ஒரு புதிய எல்றலயாக உள்ளது. இமயசு
கிறிஸ்துறவயும் அவரது நற்வசய்திறயயும்
அறிவிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் நாம்
காணலாம்.
ேனுக்குலத்றதப்
புதுப்பிப்
பதற்கும்,
அவர்களுக்கு
நீதி
ேற்றும்
அறேதியான எதிர்காலத்றத உருவாக்கு
வதற்கும்,
அறனத்து ஆண்களுக்கும்
வபண்களுக்கும் "நாம்" என்று ஒரு பரந்த
மநாக்கத்துடன் ஒன்ைாக பயணிக்க இந்த
மவண்டுமகாறள விடுக்கிமைன்.
நேது சமுதாயங்கள் "வண்ணேயோன"
எதிர்காலமும்
பன்முகத்தன்றேயும்
வகாண்ட பண்பாட்டு பரிோற்ைங்களால்
வளப்படுத்தப்படுகின்ைன. இதனால், நாம்
இப்மபாது
ஒற்றுறேயுடனும் அறேதியு
டனும் ஒன்ைாக வாழ கற்றுக்வகாள்கிமைாம்.
“பார்த்தரும், மேதியரும், எலாமியரும்,
வேசப்வபாத்தாமியா,
யூமதயா,
கப்ப
மதாக்கியா,
மபாந்து,
ஆசியா
ஆகிய
நாடுகளில் வாழ்கின்ைவர்களும், பிரிகியா,
பம்பிலியா, எகிப்து, சிமரன் நகறரயடுத்த
லிபியாவின் பகுதிகளில் வாழும் ேக்களும்
உமராறேயிலிருந்து
வந்து
தங்கியிருந்
தவர்களும், யூதரும் யூதம் தழுவிமயாரும்
கிமரக்கரும், அமரபியரும் ஆகிய நாம்
நம்வோழிகளிமல கடவுளின் ோவபரும்
வசயல்கறள
இவர்கள்
மபசக்மகட்கி
மைாமே!” ( திப2:9-11) என
வபந்த
மகாஸ்து அன்று திருஅறவயில் காணப்பட்ட

அளவில்
பன்முகத்தன்றேறய நான் இன்றும் காண
விறழகிமைன்.
இது புதிய எருசமலமின் (திவவ 21:3)
இலட்சியோகும். அங்கு அறனத்து ேக்க
ளும் அறேதியுடனும் ஒற்றுறேயுடனும்
ஒன்றிறணந்து, கடவுளின் நற்குணத்றதயும்
பறடப்பின்
வல்ல
வசயல்கறளயும்
வகாண்டாடுகின்ைனர்.
எவ்வாைாயினும்,
இந்த இலட்சியத்றத அறடய, நம்றேப்
பிரிக்கும் சுவர்கறள உறடக்கவும், நேது
ஆழ்ந்த இறணப்றப ஒப்புக்வகாள்வதிலும்,
சந்திப்பு பண்பாட்றட வளர்க்கும் பாலங்
கறளக்
கட்டவும்
நாம்
எல்லா
முயற்சிகறளயும் வசய்ய மவண்டும். “உயர்
குடிேகன் ஒருவர் ஆட்சியுரிறே வபற்றுவரத்
வதாறல நாட்டிற்குப் மபாகப் புைப்பட்டார்.
அப்மபாது அவர் தம் பணியாளர்கள் பத்துப்
மபறர அறழத்து, பத்து மினாக்கறள
அவர்களிடம்
வகாடுத்து
அவர்கறள
மநாக்கி, ‘நான் வரும்வறர இவற்றை
றவத்து வாணிகம் வசய்யுங்கள்’ என்று
வசான்னார் (லூக் 19:12-13). அவ்வாமை,
ஆண்டவர் நம்மிடமும் கணக்குக் மகட்பார்.
“நான்
ோந்தர்
யாவர்மேலும்
என்
ஆவிறயப் வபாழிந்தருள்மவன்; உங்கள்
புதல்வரும்
புதல்வியரும்
இறைவாக்கு
உறரப்பர்; உங்கள் முதிமயார் கனவு
கறளயும்
உங்கள்
இறளஞர்கள்
காட்சிகறளயும் காண்பார்கள்.” ( மயாமவ
2:28) என்ைார் இறைவாக்கினர் மயாமவல்.
அவ்வாமை, நாமும் ஒன்ைாக அச்சமின்றி,
இந்த
ஒமர பயணத்தில் மதாழர்களாக,
இப்பூமிறய நேது வபாதுவான இல்லோக
ஏற்று,
சமகாதர
சமகாதரர்களாக,
அறனவரும் ஒன்ைாக ‘நாம்’ என்னும் பரந்த
அளவில்
கனவு
காண
அறழக்கப்
படுகிமைாம், ‘அன்பு சமகாதர-சமகாதரி
கமள!’ (Fratelli Tutti 8)
திருத்தந்றத பிரான்சிஸ்

"மேய்ப்புப்பணியாளரும்,
இறையியலாளருோன பிரான்சிஸ்"
என்ை தறலப்பில், திருத்தந்றதயின்
எண்ணங்கறள றேயப்படுத்திய ஒரு
நூறல, வத்திக்கான் பதிப்பகம்
வவளியிட்டது"
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மலேசிய திருஅவையின்

மலேசியாவில் புேம்பெயர்ந்ல ாரும் அகதிகளும்
சிறப்புக் கட்டுரை

புலம்ச யர்வு என் து எதிர்பநாக்கின்
கறத. வரலாறு முழுவதும் மில்லியன்
கைக்கான
மக்கள்
தங்களுக்கும்
தங்களின்
அன்புக்குரியவர்களுக்கும்
சிைந்த வாழ்க்றகறய பதடி புலம்
ச யர்ந்துள்ைனர்.
நம்
சொந்த
முன்பனார்களும்
மூதாறதயர்களும்
இந்நாட்டில் புதிய வாழ்றவத் பதடி
தங்கைது சொந்த பூர்வீகத்றதத் விட்டு
யைம் பமற்சகாண்டனர். இதனால்,
இன்று நமக்கு அறிமுகமான
மற்ை
இனங்கள், மதங்கள், உைவுகள் மற்றும்
வாழ்க்றக முறை ஆகியவற்றின் பிைப்
பிடமாக நமது மபலசியா, "உண்றம
ஆசியா"வாக விைங்குகிைது.
இவ்வாறு புலம்ச யர்ந்பதாரின் றடப்
ாற்ைல், சதாழில், அறிவாற்ைல் மற்றும்
கடின
உறைப்பு
நம்
நாட்டின்
பமம் ாட்டிற்கும் ச ாருைாதார வைர்ச்
சிக்கும் ஊக்குவிப் ாக விைங்கியது,
விைங்கியும் வருகிைது. இவர்களில் லர்,
உள்நாட்டு மக்கைால் ஒதுக்கப் ட்ட
குறைந்த ஊதியம் அல்லது திைனற்ை
பவறலகறை
எடுத்துச்
செய்ய
தயாராக உள்ைனர். இவர்கள் நமக்கு
சிைந்த வாழ்க்றகத் தரத்றதக் சகாடுத்
திருக்கிைார்கள் என்ைால் மிறகயாகாது.
மபலசியாவில் சுமார் 6 மில்லியன்
புலம்ச யர்ந்பதார் இருப் தாக மதிப்
பிடப் ட்டுள்ைது. அவர்களில் 2 முதல் 4
மில்லியன் ப ர் முறையான ஆவைங்
களின்றி இருக்கக்கூடும்.
சிலர் பவறல வாய்ப்புகள் அல்லது
திருமைத்திற்காக புலம்ச யர்ந்தாலும்,
சொந்த நாடுகளில் ஏற் டும் அரசியல்
ஒடுக்குமுறை, அறமதியின்றம, வன்
முறை,
ப ார்கள்
மற்றும்
ல
சநருக்கடிகளிலிருந்துத் தப்பி புகலிடம்
பதடி அகதிகைாகவும் இங்கு உள்ைனர்.
ஐக்கிய நாடுகளின் அகதிகளுக்கான
உயர்
ஆறையம்
(UNHCR)
ஏைக்குறைய 108,332 நாடற்ைவர்கள்
ச ரும் ாலும் ெ ா மற்றும் ெரவாக்
குதியில் உள்ைனர் என்று அறிவித்
துள்ைது. ஜூறல 2021 இறுதியில்,
மபலசியாவில் ஏைக்குறைய 179,450
அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் பகாரிக்றக
யாைர்கள்
உள்ைனர்
என்றும்
அவர்களில் 45,180 ப ர் 18 வயதுக்குக்
குறைவான சிறுவர்கள் என்றும் அந்த
அறிக்றக கூறுகிைது.
கடந்த காலத்தில் நம் நாட்டிற்குள்
நுறைந்த மில்லியன் கைக்கான புலம்
ச யர்ந்பதாரின் திைன்களும் ங்களிப்பு
களும்
ஏற்றுக் சகாள்ைப் ட்டபதாடு

வரபவற்கப் ட்டது. இன்று, நம் முன்
பனார்களுக்கு அன்று
வைங்கப் ட்ட
அபத
வரபவற்ற ,
இக்காலத்துப்
புலம்ச யர்ந்பதாருக்கு
வைங்க
இயலுமா? எனும் பகள்வி எழும்புகிைது.
நம்மிறடபய உள்ை புலம்ச யர்ந்பதார்
மற்றும் அகதிகறை ெபகாதர ெபகாதரி
கைாகக் சகாண்டு - அவர்களின் தாய்,
தந்றத, மகன் அல்லது மகள் ஆகிபயா
ருக்கும்
அவர்களின் அன்புக்குரிய
வர்களுக்கும் ஓர் ஒளிமயமான எதிர்
காலத்றத உருவாக்க நாம் அறைக்கப்
டுகிபைாம். அவர்கறை மரியாறத
யுடன் நடத்துவபதாடு, முழுறமயான
மனித மாண்புடன், ாதுகாப்பு மற்றும்
எதிர்பநாக்குடன்
நல்வாழ்வு
வாை
ஆதரவளிக்க பவண்டும்.
இக்காலத்தில் ஆள்கடத்தலுக்குப்
லி
யாகி வரும் ஆயிரக்கைக்கான புலம்
ச யர்ந்பதாறரப் ார்க்கிபைாம். இதில்
கட்டுமானம், ச ருந்பதாட்டம் மற்றும்
மீன்பிடி
சதாழில்களில்
பவறல
செய் வர்களில் ச ரும் ாலும் மனிதா
பிமானமற்ை முறையில் நடத்தப் டு
கிைார்கள்.
லர்
சூடான, அசுத்த
மற்றும்
சநரிெலான
குடியிருப்புப்
குதிகளில்
பவறு வழியின்றி உயிர்
வாைத் தவிக்கிைார்கள்.
நமது
கிறிஸ்தவ
மனொட்சியானது,
இத்தறகயப்
புலம்ச யர்ந்பதாருக்கு
நியாயமான
ஊதியம்
மற்றும்
மனிதாபிமான வாைக்றெச் சூைறல
உறுதி
செய்யவும்
அவர்களின்
மாண்ற
மீட்சடடுக்கவும் உதவ
பவண் டும் என்று பகாருகிைது.
நொம் அனைவரும் ஒரு ப ரிய குடும் ம்
அகதிகறை நம் நாடு முழுவதும் காை
லாம். நாம் எத்தறன ப ருக்கு உதவ

முடியும்? சுமார் நான்கு வருடங்களுக்கு
முன்பு, நாம்
மியான்மார் மற்றும்
ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து
வந்திருந்த
அகதிகளுடன் சதாடர்ற த் சதாடங்கி
பனாம்.
அவர்களுடன் சில எளிய

லமயப்புப்பணியில்

பபொதுநிவேயினர்-ப ொற்பபொழிவு
ஆங்கிலத்திலும் மலாய் சமாழியிலும்
சதாடர்பு
சகாண்படாம்.
முதலில்
சகாஞ்ெம் கடினமாக இருந்தது. பின்னர்
நாங்கள் உண்றமயானவர்கள் மற்றும்
நல்லது செய்ய விரும்புகிைவர்கள் என
அவர்கள்
கண்டறிந்தப ாது,
அது
எளிதாகிவிட்டது. சமதுவாக அவர்
களும் மனந்திைந்தனர்.

‘கனிதரும் சீடத்துவம்’ எனும் ச ாதுநிறலயினர்
பமம் ாட்டு ணிக்குழு, அதன் மாதாந்திர சதாடர்
உருவாக்கப் யிற்சியின் கடந்த செப்டம் ர் 5 மற்றும்
19-ம் நாள்களில் ‘திருஅறவயில்
பமய்ப்புப் ணி’
எனும் தறலப்பில் இரு
யிற்சிகள் நறடச ற்ைன.
செந்தூல், புனித பயாபெப்புப் ங்குத்தந்றத பஜார்ஜ்
ாக்கியொமி
அவர்கள்
இப் யிற்சிறய
இரு
நாள்களிலும் சிைப் ாகப் றடத்தார்.

அவர்களிறடபய
குறிப் ாக
இந்தத்
சதாற்றுபநாய் காலத்தின்ப ாது சொல்
சலான்னா
ல்பவறு ட்ட துயரங்கள்
உள்ைன. எங்களில் சிலர் அவர்களுக்
குத் பதறவயான அடிப் றடத் பதறவ
கறைப் பூர்த்திச் செய்ய முடிந்தறதச்
செய்பதாம்,
சிலறர
மருத்துவ
மறனக்கும் அறைத்துச் சென்பைாம்,
சிலர் இைந்தும் விட்டனர். இைந்பதாறர
நல்லடக்கம் செய்ய
நாங்கள் உதவி
பனாம். ெமீ த்தில் ஓரு சூடான் ச ண்
பிரெவித்தாள். ஒரு சீனப் ச ண்,
அவறையும், புதிதாகப் பிைந்த குைந்றத
றயயும், அவைது மூத்த ெபகாதர
றனயும் தன் வீட்டிற்கு அறைத்துச்
சென்று அவர்களின் எல்லாத் பதறவ
கறையும் கவனித்துக்சகாண் டாள்.
மனிதபநயம் இங்பக அதிக மாகபவ
பதறவப் ட்டது.

முதல் சொற்ச ாழிவில் இபயசுவின் கட்டறைறயத்
சதாட்டுப் ப சிய அருள்தந்றத திருஅறவயில்
கனிதரும் சீடர்க்கைாகத் திகை:

புலம்ப யர்ந்த ொர் மற்றும் அகதிகள்
இந்த
சதாற்றுபநாயின்
காலத்தில்
மக்கைால் எவ்வைவு சவறுக்கப் டு
கிைார்கள்!
புதிய
பகாவிட்
19
சதாற்றுக்கு இவர்களும்
ச ரும் ங்
காற்றுகிைார்கள் எனக் குற்ைம் ொட்டப்
டுகிைார்கள்.
இவர்கள்
தடுப்பூசி
றமயங்களில்
பகலி
செய்யப் டு
கிைார்கள். வழி ாட்டுத் தலங்களில்
அவர்களுக்கு
வரபவற்பு
இல்றல.
ச ாருைாதார
வீழ்ச்சியின்
ப ாது
இவர்கள்தான்
முதலில்
ணிநீக்கம்
செய்யப் டுகிைார்கள். கடப்பிதழ் காலா
வதியின் காரைமாக இவர்கள் ஒபர
நாளில் ெட்டவிபராதக் குடிபயறிகைாக
மாறுகிைார்கள்.
எனபவ, ஆரம் த்தில், புலம்ச யர்ந்
பதாரும் அகதிகளும் மனிதர்கள் என்
றத
நாம்
ஒப்புக்சகாண்டால்,
அவர்களின் மனித மாட்சியும் உரிறம
களும் இதர
உள்ளூர் மக்கறைப்
ப ாலபவ
மதிக்கப் ட
பவண்டும்.
ஆன்மா இல்லாத உற் த்தி காரணி
கைாக அவர்கள் கருதப் டக் கூடாது.
தகுந்த ஆவைமற்ை புலம்ச யர்ந்பதார்
தடுப்பூசி றமயங்களுக்கு ாதுகாப் ாக
செல்வறத உறுதி செய்ய பவண்டும்.
சிந்திப்ப ாம்... செயல் டுபவாம்.
தமிைாக்கம்- ஆர்.பக.

 இபயசுவுடனான நமது தனிப் ட்ட உைறவ ப ணி
வைர்க்க பவண்டும்.
 இப் ணியில் ச ாறுப்புடன் நடந்து சகாள்ை
பவண்டும். பிைரும் அவ்வாபை இருக்க பவண்டும்
 நமக்கும் நமது ெமுகத்திற்குமான திருவுைத்றதயும்
திறெறயயும் உய்த்துைர பவண்டும்.
 நமது பமய்ப்புப் ணியில் தூய ஆவியானவரின்
ஏவுதறல நாட பவண்டும்.
 தறலறமத்துவப் ணியில் மற்ைவர்களுக்கும்
ஊக்கமூட்ட பவண்டும்.
எனும் கருத்துக்கறை
வாற்றினார்.

முன்றவத்து

சொற்ச ாழி

அடுத்து அடுந்த 19-ம் திகதி நறடச ற்ை இரண்டாவது
யிற்சியில், இரண்டாம் வத்திக்கான் ெங்கத்தின்
விறைவால் ஏற் ட்டு வரும் மாற்ைங்கள் நிமித்தம்
ச ாதுநிறலயினருக்கு ச ருமைவில் பமய்ப் புப் ணி
துறையில் ஈடு ாடு காட்ட வழிபிைந்துள்ைது என்றும்,

தூய ஆவியாரின் கனிறயயும்
சகாறடகறையும்
ச ாதுநிறலயினர் ச ாதுநன்றமக்காகப் யன் டுத்த
முன்வரபவண்டும் என்ை பவண்டுபகாறை வலியுறுத்
தினார்.
நிறைவாக, ங்சகடுப் ாைர்களின் பகள்விகளுக்கும்
சிைப் ாக
தில் அளித்த
அருள்தந்றதக்கும்
ங்பகற் ாைர்களுக்கும்
ணிக்குழுவின் தறலவர்
M. செல்வராஜூ அவர்கள் நன்றி நவில்ந்தார்.
இயங்கறல வழியாக நறடச ற்ை இப் யிற்சியில் 68
ப ர் கலந்துசகாண்டனர்.
த. பஜாெப் ெகாய ஆனந்த், மலாக்கா.

இணைந்து செய்யப்படவேண்டியது இணையாட்சிப் பணி
இன்றைய நற்செய்தி வாெகமும் கடந்த சில
வாரங்கறைப் ப ால் மாற்கு நூலிலிருந்து
எடுக்கப் ட்டுள்ைது.
கடந்த
வார
நற்செய்தியில் தங்களுக்குள் யார் ச ரியவர்
என்ை ப ாட்டி-ச ாைாறம விவாதத்தில்
ஈடு டும் தமது சீடர்கறை இபயசு கடிந்து
சகாள்கிைார். ஒருவர் முதல்வராக இருக்க
விரும்பினால்
அவர்
அறனவரிலும்
கறடசியானவராகவும் இருக்கட்டும் என
இபயசு
கற்பிப் ார்.
இன்றைய
நற்செய்தியில்,
இபயசுவின்
ச யரால்
ஒருவர் ப பயாட்டுகிைார், அவறரத் தடுக்க
பவண்டுசமன பயாவான் முறையிடுகிைார்.
றைய
ஏற் ாட்டிலும்,
பயாசுவாவும்
பமாபெயிடம் இவ்வாபை முறையிடுகிைார்
(எண்.11:28). பமாபெ கூறிய
திறலபய
இபயசுவும் கூறுவார்.
இன்றைய வாெகங்கள் கூறும் கருத்து, நாம்
வாழும் இக்காலச் சூழ்நிறலக்கு மிகவும்
ச ாருத்தமாக அறமகிைது.
நீ ச ாைா
றமப் டுகிைாயா?
ஆண்டவரின் மக்கள்

அறனவருபம இறைவாக்கினராக இருந்தால்
எத்துறனச் சிைப்பு என பயாசுவாவிடம்
பமாபெ
கூறுவார்
(எண்.11:29).
அறனவறரயும் அரவறைக்க பவண்டும்
என
இபயசு
ெற்றுத்
சதளிவாகவும்
ஆைமாகவும்
கூறுவார்.
அதாவது,
நம்மிறடபய ‘ெகிப்புத்தன்றம’ பவண்டும்.
ெகிப்புத்தன்றம
என்ைால்
ெம் ந்தப்
ட்டவறர விட்டு விலகியிருப்
தல்ல.
மாைாக,
அடுத்தவரின்
கருத்தும்
நம்பிக்றகயும்
நமது
கருத்துக்கும்
நம்பிக்றகக்கும் மாறு ாடாக இருந்தாலும்
அவற்றை
நாம்
ஏற்றுக்சகாள்வது
‘ெகிப்புத்தன்றம’.
ெகிப்புத்தன்றமறயக்
கறடப்பிடிக்கும் ப ாது ச ாறுறம என்ை
நற்குைம்
தானாக
பெர்ந்துவிடும்.
ஆனாலும்,
ச ாறுறமயாக
இருந்து
அடுத்தவர்
சொல்வது
அறனத்றதயும்
பகட்க பவண்டும் என் து ெகிப்புத்தன்றம
அல்ல
என
காலஞ்சென்ை
கர்தினல்
பொட்டர் ச ர்னாண்டஸ் கூறியிருக்கிைார்.
இபயசுவும் இதறன வலியுறுத்தும் வறகயில்,

ெகிப்புத்தன்றம என்ைால் புரிந்துைர்வும்
அனுதா மும் காட்டுவது என்கிைார் (மாற்கு
9:40).
ஆண்டவரின்
மக்கள்
அறனவருபம
இறைவாக்கினராக இருந்தால் எத்துறனச்
சிைப்பு (எண்.11:29) என்ை கருத்றத
சிந்திக்கும் ப ாது, கிறிஸ்துவின் குருத்துவ,
இறைவாக்குறரக்கும் ணி, திருமுழுக்குப்
ச ற்ை எல்லாக் கிறிஸ்துவரின் கடறம
என்று திருஅறவ ெட்டம் (204) கூறுகிைது.
ச ாதுவாக இறைவாக்குறரப் து என்ைால்
இறைவார்த்றதறய எடுத்துறரப் து என
நாம் அறிபவாம். ஆனால் இன்று நமக்கு
நாபம இறைவாக்குறரப் து முக்கியம்.
கடவுளின் வார்த்றத நம் அறனவருக்கும்
சகாடுக்கப் ட்டுள்ைது. முதலில், கடவுளின்
வார்த்றதறய நம் உள்ைத்தின் ஆைத்தில்
திய றவப்ப ாம். அதன் டி வாழ்ந்தாபல
இறைவாக்குறரப் தற்கு ஒப் ாகும். நமது
சொல்லும்
செயலும்
(வாழ்க்றக)
கிறிஸ்துறவப் பிரதிப் லிக்கும். இதுபவ

நமக்கும்
மற்ைவர்களுக்கும்
செய்யும்
நற்செய்தி. இந்நற்செய்தி அறனவருக்கும்
சொந்தம். யாரிடமிருந்தும் அந்த செய்தி
வரலாம். கடவுளின் இரக்கம் அன்பு ற்றி
ப சுபவாறரத்
தடுக்க
பவண்டாம்.
ஏசனனில், கடவுபை எல்லா நன்றம
கறையும் வைங்குகின்ைார் (நற்கருறை
மன்ைாட்டு 3).
அந்பதாணி இன்னாசி, ஶ்ரீ சகம் ாஙான்
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