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அப்பைொஸ்தலிக்க, கத்பதொலிக்க, ஆசிரியத்திற்கு கீழ்ப்ைடிந்திருக்கும் 
(இந்திய அரசின் சிறு - குறு - நடுத்தர சதொழில் அபைச்சகத்தில் பசபைப் ைிரிைில் 
ைதிவு சசய்யப் ைட்டது.  
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இபேசு அவர்களிடம்,“தசொந்  ஊரிலும் சுற்றத் ிலும்  ம் வடீ்டிலும்  விர மற்தறங்கும் 
இலறவொக்கினர் ம ிப்புப் தேறுவர்” என்றொர். அங்பக உடல் நைமற்பறொர் சிைர்பமல் 
லககலள லவத்துக் குணமொக்கிேல த்  விர பவறு வல்ை தசேல் எல யும் அவரொல் 
தசய்ே இேைவில்லை அவர்களது  நம்ேிக்லகேின்லமலேக் கண்டு அவர் 
விேப்புற்றொர். மொற்கு 6 : 4 - 6a 

 
 
 
 

ைொங்க ைொசிக்கலொம்  . . . திருச்சபை சசய்திகள் 

சசய்திகள் ஆதொரம் ைத்திக்கொன் ைொச ொலி இபையம் :  http://ta.radiovaticana.va/ 

 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : சசைத்திற்கும் நம்ைிக்பகக்கும் இபடபய சதொடர்பு 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : கிறிஸ்தை ஒன்றிப்பு ைொரத்திற்கு டுைிட்டர் 

திருஅபை : ைொர்ட்டின் லூத்தர், திருஅபையில் ைிளபை உருைொக்க 
நிப க்கைில்பல 
ஞொயிறு ைபற உபர :  ைொழ்க்பக ைொற்றம்! அருள்ைைி இபயசு கருைொநிதி 
ைத்திக்கொன் : பைளொண்பை, கொல்நபட ைளர்ப்பு - இத்தொலியின் அடிப்ைபட 
ைண்புகள்  

சநகிழ்ச்சி  : அன்ப யின் அர்த்தம் ைொறிைருைபதன்? 

சொம்ைலில் பூத்த சரித்திரம் : திருத்தூதர்கள் பைதுரு, பயொைொன் 

இந்தியொ :  "புதிய அரசியல் தபலைர்களின் எழுச்சிபய அரசியல்ைொதிகள் 
ைிரும்புைதில்பல" கன்ப ய்ய குைொர்  
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திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : சசைத்திற்கும் நம்ைிக்பகக்கும் இபடபய சதொடர்பு 

 

பு ன் மலறக்கல்வியுலரேில்  ிருத் ந்ல  - AP 

வத் ிக்கொனின் அருளொளர்  ிருத் ந்ல  6ம் ேவுல் அரங்கில்  ிருத் ந்ல ேின் 
மலறக்கல்வி உலர துவங்கிேது. கிறிஸ் வ நம்ேிக்லக குறித்   ன் பு ன் மலறக்கல்வி 
உலரேில், இவ்வொரம், பேொனொவின் வொழ்வு சம்ேவத்ல  லவத்து  ன் கருத்துக்கலளப் 
ேகிர்ந்து தகொண்டொர்  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ்.அன்புச் சபகொ ர சபகொ ரிகபள! கடவுளொல் 
 னக்கு வழங்கப்ேட்ட கடினமொன ேணிேிைிருந்து  ப்ேிபேொட முேன்ற, இலறவொக்கினர் 
பேொனொவின் வரைொற்லற, கிறிஸ் வ நம்ேிக்லக குறித்  நம் மலறக்கல்வித் த ொடரில் 
இன்று பநொக்குபவொம். கடைில் கடுங்கொற்று வசீி, தேருங்தகொந் ளிப்பு ஏற்ேட்டபேொது, ேிற 
கடவுள்களில் நம்ேிக்லக தகொண்ட கப்ேல் மொலுமிகள், பேொனொவிடம் வந்து, 'நீயும் உன் 
த ய்வத்ல  பநொக்கி பவண்டிக்தகொள். ஒருபவலள அந் த் த ய்வமொவது நம்லமக் 
கொப்ேொற்றைொம். நொம் அழிந்து பேொகொ ிருப்பேொம்” என்றொர்கள். இந்  நிகழ்வொனது, நமக்கு, 

தசேம் மற்றும் நம்ேிக்லகக்கு இலடபேேொன த ொடர்லே நிலனவுேடுத் ி நிற்கின்றது. 
மரணத்ல  நொம் பநருக்கு பநர் எ ிர்தகொள்ளும்பேொது, தேரும்ேொலும் நம்முலடே 
இேைொலமலே நொம் ஏற்றுக்தகொண்டு, நம் மீட்புக்கொகச் தசேிக்க பவண்டிே ன் ப லவலே 
உணர்கிபறொம். கப்ேல் மொலுமிகளுக்கொகச் தசேிக்கும் இலறவொக்கினர் பேொனொ,  ன் 



இலறவொக்குப் ேணிலே மீண்டும் ஏற்றுக்தகொள்வதுடன், அவர்களுக்கொகத்  ன் உேிலரக் 
லகேளிக்கவும்  ேொரொகிறொர். இ ன் ேேனொக, மொலுமிகள் அலனவரும் உண்லமக் 
கடவுலள ஏற்றுக் தகொள்கின்றனர். இபேசுவின் இறப்பு மற்றும் உேிர்ப்பு எனும் ேொஸ்கொ 
மலறயுண்லம, நமக்குத் த ளிவொக எடுத்துலரப்ேதுபேொல், மரணம்கூட நம் 
ஒவ்தவொருவருக்கும், நம்ேிக்லகக்கும், நம் மீட்ேின் இலறவனுடன் தகொள்ளும் தசே 
சந் ிப்ேிற்குமொன அலழப்ேொகவும் இருக்க முடியும். ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ் அவர்கள், 

கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு தசே வொரம் ேற்றிக் குறிப்ேிட்டொர். நம்ேிக்லக உணர்வுடனும், 

கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு முேற்சிகளில் ஏற்கனபவ தேற்றுள்ள முன்பனற்றங்களுக்கொன 
நன்றியுடனும், கிறிஸ் வ ஒன்றிப்புக்கொகத் த ொடர்ந்து தசேிக்குமொறு உங்கலள 
பவண்டுகிபறன் என உலரத்   ிருத் ந்ல , அலனவருக்கும்  ன் அப்பேொஸ் ைிக்க 
ஆசீலரயும் வழங்கினொர். 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : கிறிஸ்தை ஒன்றிப்பு ைொரத்திற்கு டுைிட்டர் 

 

 ிருத் ந்ல யும், லூத் ரன் உைகத்  லைவரும், சுவடீன் நொட்டு லூத் ரன் பேரொைேத் ில் 
சந் ித் பேொது... - ANSA 



"இபேசு கிறிஸ்துவின் மீது நொம் தகொண்டுள்ள நம்ேிக்லகேினொல் உருவொகும் தநருக்கம், 

அவரில் நொம் அலனவரும் ஒன்றித் ிருப்ே ன் அவசிேத்ல  தவளிக் தகொணர்கிறது" என்ற 
தசொற்கலள,  ன் டுவிட்டர் தசய் ிேொக தவளிேிட்டொர்,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ்.சனவரி 18, 

இப்பு ன் மு ல், 25, வருகிற பு ன் முடிே கிறிஸ் வ ஒன்றிப்ேிற்கு தசேிக்கும் வொரம் 
கத்ப ொைிக்கத்  ிருஅலவேில் கலடேிடிக்கப்ேடுவல தேொட்டி,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ் 
அவர்கள் இச்தசய் ிலே தவளிேிட்டுள்ளொர்."கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒப்புரலவ பநொக்கி 
நம்லம உந் ித்  ள்ளுகிறது" (கொண்க. 2 தகொரி. 5:14-20) என்ேல  லமேப் தேொருளொக 
தகொண்டுள்ள இந்  கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு தசே வொரத் ில், லூத் ரன் சீர் ிருத்  
இேக்கத் ின் 500ம் ஆண்டு நிலறவு, சிறப்ேொக நிலனவுகூரப்ேடுகிறது.கடந்  100 

ஆண்டுகளுக்கும் பமைொக கத்ப ொைிக்கத்  ிருஅலவேில் சிறப்ேிக்கப்ேட்டு வரும் 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு வொரம், சனவரி 25ம் ப  ி,  ிருத்தூ ர் ேவுல் மனமொற்ற  ிருநொளன்று 
நிலறவு தேறுகிறது.சனவரி 25, வருகிற பு னன்று மொலை,  ிருத் ந்ல  ேிரொன்சிஸ் 
அவர்கள்  ிருத்தூ ர் புனி  ேவுல் ேசிைிக்கொவில் மொலை வழிேொட்லட  லைலமபேற்று 
நடத் ி, இந்  கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு வொரத்ல  நிலறவுக்குக் தகொணர்கிறொர். 

திருஅபை : ைொர்ட்டின் லூத்தர், திருஅபையில் ைிளபை உருைொக்க 
நிப க்கைில்பல 

 



 ிருத் ந்ல யுடன், கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு  ிருப்ேடீ அலவேின்  லைவர், கர் ினொல் கர்ட் 
பகொக் - AP 

ஐந்து நூற்றொண்டுகளுக்கு முன், மொர்ட்டின் லூத் ர் அவர்கள் கத்ப ொைிக்கத் 
 ிருஅலவேில் சீர் ிருத் ங்கலள உருவொக்க நிலனத் ொபர  விர, ேிளலவ உருவொக்க 
நிலனக்கவில்லை என்று, வத் ிக்கொன் உேர் அ ிகொரி ஒருவர் கூறினொர். சனவரி 18, 

இப்பு ன் மு ல், 25, வருகிற பு ன் முடிே கத்ப ொைிக்க உைதகங்கும் சிறப்ேிக்கப்ேடும் 
கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு வொரத்ல தேொட்டி, கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு  ிருப்ேடீ அலவேின் 
 லைவர், கர் ினொல் கர்ட் பகொக் அவர்கள், வத் ிக்கொன் நொளி ழ் L'Osservatore Romanoவில் 
தவளிேிட்டுள்ள ஒரு கட்டுலரேில் இவ்வொறு கூறியுள்ளொர்.1517ம் ஆண்டு, கத்ப ொைிக்கத் 
 ிருஅலவேில் நிைவி வந்  சிை நலடமுலறப் ேழக்கங்கலள பகள்விக்குள்ளொக்கி, 
அவற்றில் சீர் ிருத் ங்கலள தகொணர லூத் ர் அவர்கள் முேன்ற பவலளேில், அப்பேொது 
நிைவிே அரசிேல் சூழல்,  ிருஅலவேில் ேிளலவ உருவொக்கிேது என்று, கர் ினொல் பகொக் 
அவர்கள்,  ன் கட்டுலரேில் த ளிவுேடுத் ியுள்ளொர். ேை நூற்றொண்டுகளொக கத்ப ொைிக்கத் 
 ிருஅலவக்கும், சீர் ிருத்  சலேக்கும் இலடபே நிைவி வந்  பமொ ல் உணர்வுகள், 2ம் 
வத் ிக்கொன் சங்கத் ின்பேொது குலறக்கப்ேட்டு, இவ்விரு சலேகளும் இலணந்து வரும் 
ஒப்புரவு முேற்சிகள் ேைனளித் ன என்று கர் ினொல் பகொக் அவர்கள் இக்கட்டுலரேில் 
சுட்டிக்கொட்டியுள்ளொர்.கிறிஸ் வ ஒன்றிப்பு நூற்றொண்டு என்றலழக்கப்ேடும் 20, 21ம் 
நூற்றொண்டுகளில், சீர் ிருத்  இேக்கத் ின் 500ம் ஆண்டு சிறப்ேிக்கப்ேடுவது 
தேொருளுள்ளது என்று, கர் ினொல் பகொக் அவர்கள்  ன் கட்டுலரேில் சிறப்ேொக 
குறிப்ேிட்டுள்ளொர். 

ஞொயிறு ைபற உபர :  ைொழ்க்பக ைொற்றம்! அருள்ைைி இபயசு கருைொநிதி  
22 ஜனவரி 2017: ஆண்டின் தேொதுக்கொைம் 3ஆம் ஞொேிறு  

I. எசொேொ 9:1-4 / II. 1 தகொரிந் ிேர் 1:10-13,17 / III. மத்ப யு 4:12-23  

'மொற்றம் ஒன்பற மொறொ து!' என நொம் அடிக்கடி தசொல்ைக் பகட்டிருப்பேொம். மொற்றங்கள் 
நம் வொழ்வில்  விர்க்க முடிேொ லவ.  

நம் உடைில் த ொடங்கி, உணர்வுகள், உறவுகள், உேர்வுகள், குடும்ேங்கள், சமூகம், நொடு, 

உைகம், ேிரேஞ்சம் என அலனத் ிலும் மொற்றங்கள் நிகழ்ந்துதகொண்பட இருக்கின்றன. நம் 
மனல  ஒரு நிமிடம் கட்டுப்ேடுத் ி நம் மூலளேில் ஓடுகின்ற எண்ணங்கலள ஆரொய்ந்து 
ேொர்த் ொல், அந்  ஒரு நிமிடத் ில் நிலறே எண்ணங்கள் ப ொன்றி மலறகின்றன: 'ேொல் 
கொசு, நொம் ம ிேம் ேொர்த்  சீரிேல், தவளிபே பகட்கும் சத் ம், பநற்று நமக்கு நடந்  
ஏமொற்றம், நொலள நொம் தசல்லும்  ிருமணம், அடுத்  மொ ம் நடக்கும் ப ர்வு' என 
அடுத் டுத்து எண்ணங்கள் ப ொன்றி மலறகின்றன. ஆலகேொல் ொன் கண்ண ொசனும், 

'ஆேிரம் வொசல் இ ேம். அ ில் ஆேிரம் எண்ணங்கள் உ ேம்' எனப் ேொடுகிறொர். நம் 
உடைிலும் மொற்றம் நடக்கின்றது. ஐந்து வேது இருந் பேொது எடுத்  ஃபேொட்படொலவ 
எடுத்து 10 வேது மொறி நிற்கும் சிறுவனிடம் பகட்டொல் அதுபவ அவனுக்கு அலடேொளம் 
த ரிவ ில்லை. ஐந்ல ந்து வருடங்களில் நம் முழு உடலும், முகமும் மொற்றம் 



அலடகிறது. நம்லம நொபம அலடேொளம் கண்டுேிடிக்க முடிேொ  அளவிற்கு 
மொறிவிடுகிபறொம்.  

நம்ம நொட்டில் ரூேொய் பநொட்டில் மொற்றம், வங்கிப் ேரிவர்த் லனகளில் மொற்றம், 

த ொலைத ொடர்பு சிம் கொர்டுகளில் மொற்றம், நம்  மிழகத் ில் அரசிேல் மொற்றம், அவர் 
இவர் மொற்றம் என பவகமொக மொற்றங்கள் வந்துதகொண்பட இருக்கின்றன.  

சிை மொற்றங்கலள நொம் விரும்புகின்பறொம். நம் வடீ்டில்  ினமும் குடித்துக்தகொண்பட 
இருக்கும் ஒருவர்  ிடீதரன குடிலே நிறுத் ிவிட்டொர் என லவத்துக்தகொள்பவொம். அந்  
மொற்றத்ல  நொம் வரபவற்கின்பறொம். வொழ்த்துகின்பறொம்.  

சிை மொற்றங்கலள நொம் விரும்புவ ில்லை. நம்மிடம் நன்றொக பேசிக்தகொண்டிருந்  ஒரு 
நண்ேர்  ிடீதரன்று பேச்லச நிறுத் ிக்தகொண்டொல், நம் தசொந் க்கொரொர்கள் நம் வடீ்டிற்கு 
வருவல  நிறுத் ிக்தகொண்டொல், நன்றொக ேடித்துக்தகொண்டிருந்  நம் மகன்  ிடீதரன 
ம ிப்தேண் குலறவொக வொங்க ஆரம்ேித் ொல் என்னும் மொற்றங்கலள நொம் 
விரும்புவ ில்லை.  

இன்லறே இலறவொக்கு வழிேொடு நொம் விரும்பும் ஒரு மொற்றத்ல ப் ேற்றிபே 
பேசுகின்றது. அவம ிப்புக்குள்ளொன இஸ்ரபேல் நொட்டின் ேகு ி ஒளி, மகிழ்ச்சி, அக்களிப்பு 
என மொற்றம் அலடவல  மு ல் வொசகமும், 'நொன் அவருக்குரிேவர்,' 'நொன் 
இவருக்குரிேவர்' என முரண்ேட்டு நின்றவர்கலள 'ஒபர மனமும் ஒபர பநொக்கமும்' 

தகொண்டவர்கலள மொறச் தசய்கிறொர் கிறிஸ்து என்ேல  இரண்டொம் வொசகமும், 

 னிவொழ்வு என்று நொசபரத் ில் வொழ்ந் வர் தேொதுவொழ்வு என்று கப்ேர்நகூமுக்கு இடம் 
தேேர்வல யும், மீன்ேிடி த ொழிைில் இருந் வர்கலள மனி ர்கலளப் ேிடிப்ேவர்கலள 
மொற்றிேல  இன்லறே நற்தசய் ி வொசகமும் தசொல்கிறது. 

அ. அவம ிப்ேிைிருந்து அக்களிப்ேிற்கு - 'நொம் வொழ்வதும், இருப்ேதும், இேங்குவதும் 
அவரொல் ொன், அவரில் ொன், ஆண்டவரில் ொன்' என முழுலம ேொக நம்ேினர் இஸ்ரபேல் 
மக்கள். ஏதனனில் ேொலைவனத் ில் உள்ளவர்களுக்கு அப்ேடிப்ேட்ட இலறபுரி ல் ொன் 
இருக்கும். விலளச்சல், விேொேொரம், ேொதுகொப்பு, ேேணம் என எல்ைொவற்றிற்கும் 
உறுதுலணேொய் நிற்ேவர் இலறவன் என்பற புரிந்துதகொண்டனர். இலறவன்  ொன் 
நிலனப்ேது பேொைபவ அலனத்ல யும் தசேைொற்றுகிறொர் என்று புரிந்து தகொண்ட 
இஸ்ரபேல் மக்கள்,  ொங்கள் அனுேவிக்கும் அவம ிப்பு கூட அவரிடமிருந்ப  வந் ன என 
ஏற்றுக்தகொண்டனர். 'நொம் உங்கள் கடவுளொய் இருப்பேொம், நீங்கள் எம் மக்களொய் 
இருப்ேரீ்கள்!' என இஸ்ரபேல் மக்கபளொடு சீனொய் மலைேில் உடன் ேடிக்லக தசய்து 
தகொண்ட ேொபவ இலறவன், அவர்கலளத் த ொடர்ந்து வழிநடத்துகிறொர். ஆனொல், 

அவர்களும், அவர்களின் அரசர்களும் சிலைவழிேொடு தசய்து, கட்டலளகலள புறக்கணித்து, 

ஆண்டவரின் கட்டலகலள மீறிே ொல் அவர் அவர்கலள ேொேிபைொனிே மன்னம் 
தநபுகத்பனசர் லகேில் ஒப்ேலடக்கின்றொர். ேொேிபைொனிேொவுக்கு நொடுகடத் ப்ேட்ட மக்கள் 
அனுேவித்  கஷ்டங்கலள 'நுகம்,' ' டி,' 'தகொடுங்பகொல்' என்ற மூன்று உருவகங்கள் 
வழிேொக எடுத்துலரக்கின்றொர் எசொேொ இலறவொக்கினர்.  



ஒரு வண்டிேில் மொடுகலள இலணக்கப் ேேன்ேடும் நீண்ட மரக்கட்லடபே நுகம். நுகம் 
மொட்டின் ப ொள்பமல் லவக்கப்ேடும். நுகம் அழுத் ம்  ரும். நுகம் கழுத்ல  த ொங்க 
லவக்கும். நுகம் ேொர்லவலேச் சுருக்கிவிடும். வண்டிேில் உள்ள ேொரம் நுகத் ின் வழிேொக 
கழுத்ல  அழுத்தும். ' டி' என்ேது மொடுகலள அடித்து முன்பன தசல்ைப் ேேன்ேடுத்தும் 
கட்லட. இது ேொலைவனத் ில் எ ிரி விைங்குகளின் லககளிைிருந்து கொல்நலடகலளத் 
 ப்புவிக் கவும் ேேன்ேட்டது.  டிேின் நுணி ஆணிகலளக் தகொண்டிருக்கும்.  டிேொல் 
அடிக்கும்பேொது அந்  ஆணிகள் அப்ேடிபே சல ேில் குத் ி சல கலளக் கிழிக்கும். 
'தகொடுங்பகொல்' என்ேது நுனிேில் ஆணி அல்ைது தகொண்டிருக்கும் நீண்ட  ொர்க்குச்சி. 
பவகம் குலறவொக வண்டி இழுக்கும் மொட்டின் பவகத்ல  அ ிகப்ேடுத்  ' ொர்க்குச்சி' 
தகொண்டு அல க்குத்துவர். இவ்வொறொக, ேொேிபைொனிேொவில் இஸ்ரபேல் மக்களுக்கு 
வைியும், துன்ேமும், பவ லனயும், கண்ணரீும், இரத் மும் மட்டுபம மிஞ்சின. ஆனொல், 

கடவுள்  ன் உடன்ேடிக்லகலே மறக்கவில்லை.  ன் மக்கலள மறக்கவில்லை. 
அவர்கள்பமல்  ன் ஒளிலே ஒளிரச் தசய்கின்றொர். அந்  ஒளி ொன் லசரசு அரசன். 
தமசிேொகவொக வந்  அவன் அவர்கலளத்  ன் தசொந்  நொடு  ிரும்ே அனும ிக்கிறொன். 
அவன்  ந்  ஒளிேொல் என்ன ஆகிறது? 'நுகம்' உலடக்கப்ேடுகிறது. ' டி'  கர்க்கப்ேடுகிறது. 
'தகொடுங்பகொல்' ஒடிக்கப்ேடுகிறது. மக்கள் பு ிே வொழ்லவப் தேறுகின்றனர். அந் ப் பு ிே 
வொழ்லவ 'அக்களிப்பு' என ே ிவு தசய்கின்றொர் எசொேொ. அக்களிப்லே இரண்டு நிலைகளில் 
அலடேொளப் ேடுத்துகிறொர் எசொேொ: (1) அறுவலட நொளில் கிலடக்கும் அக்களிப்பு, (2) 

தகொள்லளப் தேொருலளப் ேங்கிடும்பேொது கிலடக்கும் அக்களிப்பு. மு ல் வலக அக்களிப்பு 
அலம ிேொன சூழைில் கிலடக்கும் மகிழ்ச்சி. இரண்டொம் வலக அக்களிப்பு பேொர்முடிந்து 
கிலடக்கும் மகிழ்ச்சி. இந்  இரண்டு மகிழ்ச்சி களுபம எ ிர்ேொரொமல் கிலடக்கக்கூடிேலவ. 
இரண்டு வலக மகிழ்ச்சிேிலும் தகொஞ்சம் உலழப்பும், பவ லனயும் இருந் ொலும், கிலடத்  
மகிழ்ச்சிேின் முன்னொல் அலவ மலறந்துபேொகின்றன. இவ்வொறொக, கடவுள் 
அவம ிப்ேிைிருந்து அக்களிப்ேிற்கு இஸ்ரபேல் மக்களின் வொழ்க்லக மொற்றுகின்றொர்.  

ஆ. ேிளவுகளிைிருந்து ஒற்றுலமக்கு - ேவுல் எழுதும்  ிருமுகங்கள் ஒவ்தவொன்றும் 
ஒவ்தவொரு கொரணத் ிற்கொக எழு ப்ேட்டலவ. அவர் தகொரிந் ிேருக்கு எழு ிே 
 ிருமுகங்கள் தகொரிந்து நகர மக்கள் சந் ித்  ேிரச்சிலனகளுக்கு விலடகள் தசொல்வ ொக 
அலமந் ிருக்கின்றன. சிலைவழிேொடு, ேை ொர மணம், ேிளவு மனப்ேொன்லம, உட்கட்சி 
பூசல், நம்ேிக்லகேொளர்களின் ஏற்றத் ொழ்வு என ேை ேிரச்சிலனகளுக்கு விலட 
தசொல்கிறது அவரின்  ிருமுகம்.  இன்லறே இலறவொக்குப் ேகு ிேில் ேவுல் லகேொளும் 
ேிரச்சிலன ேிளவு அல்ைது கட்சி மனப்ேொன்லம. ஒரு ேங்கில் நிலறே 
அருள்ேணிேொளர்கள் ேணிேொற்றுகிறொர்கள் என லவத்துக்தகொள்பவொம். ஒவ்தவொரு 
அருள்ேணிேொளருக்கும் என அந் ப் ேங்கில் நட்பு வட்டம் இருக்கும். அந்  நட்பு வட்டம் 
அடுத்  அருள்ேணிேொளரின் நட்பு வட்டத்ப ொடு இலணந்து பேொகொது. என்லனப் ேிடிக்கும் 
ஒருவருக்கு எனக்கு அடுத்து வருேவலரப் ேிடிக்கொது. இ னொல் என்ன நடக்கும்? அடுத்து 
வருேவர் என்ன நல்ைது தசய் ொலும் இவர் அவலர ஏற்றுக்தகொள்ள மொட்டொர்.  

இது ஏன் வருகிறது? சுட்டிக்கொட்டப்ேடும் நிைலவ விட்டுவிட்டு, சுட்டிக்கொட்டும் விரலைப் 
ேிடித்துக்தகொள்வ ொல் ொன். எல்ைொ அருள்ேணிேொளர்களும்  ங்கள் விரலை இபேசுலவ 
பநொக்கி, அவரின் விழுமிேங்கலள பநொக்கிச் சுட்டிக்கொட்டுகின்றனர். ஆனொல், மக்கள் 



இபேசுலவயும், அவரின் விழுமிேங் கலளயும் ேற்றிக்தகொள்வல  விடுத்து, 

ேணிேொளர்களின் விரல்கலளப் ேற்றிக்தகொள்கின்றனர். 'எனக்கு அப்தேொல்பைொ ொன் 
ேிடிக்கும்!' 'எனக்கு பகேொ ொன் ேிடிக்கும்!' 'எனக்கு ேவுல் ொன் ேிடிக்கும்!' என ேைரும், 'எனக்கு 
கிறிஸ்து ொன் ேிடிக்கும்!' என சிைருமொய் ேிளவுேட்டு நிற்கின்றனர். இவர் கலள எப்ேடி 
ஒருங்கிலணப்ேது? கிறிஸ்துவின் சொலவயும், அவர்கள் தேற்ற  ிருமுழுக்லகயும் லகேில் 
எடுக்கின்றொர் ேவுல். 'அப்தேொல்பைொபவொ, பகேொபவொ, ேவுபைொ' சிலுலவேில் 
அலறேப்ேடவில்லை. அவர்களின் தேேரொல் ேொரும்  ிருமுழுக்கு தேறவில்லை. மொறொக, 

கிறிஸ்துபவ சிலுலவேில் அலறேப்ேடுகின்றொர். கிறிஸ்துவின் தேேரொபைபே 
 ிருமுழுக்கு தேறுகின்றனர். கிறிஸ்துவின் இறப்பும்,  ிருமுழுக்கும் அவர்கலள 
ேிளவிைிருந்து ஒற்றுலமக்கு அலழத்துவரபவண்டும்.  ிருமுழுக்கு தகொடுத் வர் 
பவண்டுமொனொல் பவறு பவறு நேர்களொக இருக்கைொம். ஆனொல்,  ிருமுழுக்கு ஒன்பற. 
ஆக, நம்  னிப்ேட்ட அலடேொளங்கலள விடுத்து, தேொது அலடேொளங்கலளப் 
ேற்றிக்தகொள்ளும்பேொது நொம் ஒன்றுேட்டவர்களொக மொறிவிடுகின்பறொம். 'ஒத் க் 
கருத்துலடேவர்களொக, ஒபர மனமும், ஒபர பநொக்கமும் தகொண்டிருப்ேவர்களொக' மொறுங்கள் 
என அலழக்கிறொர் ேவுல்.  

இ.  னிவொழ்விைிருந்து தேொதுவொழ்விற்கு - 30 ஆண்டு கொைம் நொசபரத் ில்  னிவொழ்வு 
வொழ்ந்  இபேசு இன்று தேொதுவொழ்விற்குள் நுலழகின்றொர். தேொதுவொழ்லவ அவர் 
த ொடங்க எடுத்துக்தகொள்ளும் இடம் கப்ேர்நகூம். உபரொலமப் ேலடதேடுப்ேிற்குப் ேின் 
ேொைஸ் ீனத் ில் அ ிகமொக மனி  புைம்தேேர்வு நடக்கிறது. கப்ேர்நகூம் யூ ர்களின் 
நிைப்ேகு ி ொன் என்றொலும், அங்பக நிலறே புறவினத் ொர்கள் குடிபேறுகின்றனர். 
அரசர்களும், அரச அலுவைர்களும், ஆளுநர்களும்,  லைலமக்குருக்களும், ேரிபசேர்களும், 

சதுபசேர்களும் குடிேிருந் து எருசபைம் நகரம். அந்  நகரத் ில் சொ ொரண மக்களுக்கும், 

சொ ொரண த ொழில் தசய்பவொருக்கும் அங்பக இடமில்லை. இபேசு  ன் ேணித் ளமொக 
எருசபைலம எடுத்துக்தகொள்வ ற்குப் ே ிைொக, கப்ேர்நகூலம எடுத்துக்தகொள்கிறொர்.  

மு ல் ஏற்ேொட்டு எசொேொவின் இலறவொக்கின் நிலறவொக வருகின்றொர் இபேசு. ஏதனனில், 

'கொரிருளில் நடந்  மக்கள் கண்ட ஒளி, சொவின் நிழல் சூழ்ந் ிருப்ேொர் நொட்டில் 
குடிேிருப்பேொர் பமல் உ ித்  சுடதரொளி' இபேசு ொன் என முன்தமொழிகிறொர் மத்ப யு 
நற்தசய் ிேொளர்.  

இபேசுவின் பேொ லன ஒரு கட்டலள வொக்கிேத்ல யும், ஒரு பநர்முக வொக்கிேத்ல யும் 
உள்ளடக்கி இருக்கிறது: 'மனம் மொறுங்கள். ஏதனனில் விண்ணரசு தநருங்கி வந்துவிட்டது.' 
இபேசுவின் ேிறப்பு, வருலக, ேொடுகள், இறப்பு, உேிர்ப்பு என அலனத்ல யும் 'விண்ணரசு' 

என்ற ஒற்லறச் தசொல்ைில் அடக்கிவிடைொம். அந்  ஒற்லறச் தசொல்லை நொம் உள்வொங்க 
நமக்குத் ப லவ 'மனம் மொற்றம்.'  

இபேசுவின் வொழ்வு மற்றும் மொறவில்லை. அவர் மட்டும்  னிவொழ்விைிருந்து 
தேொதுவொழ்விற்கு வரவில்லை. அவரின் மு ற்சீடர்களும் வருகின்றனர். சீபமொன், 

அந் ிபரேொ, பேொவொன், ேொக்பகொபு என மு ற்சீடர்கலள அலழக்கின்றொர் இபேசு.  ங்கள் 
குடும்ேம், வலை, மீன்ேொடு, பவலைக்கொரர்கள் என வொழ்ந் வர்கலள 'மனி ர்கலளப் 



ேிடிப்பேொரொக' மொற்றுகிறொர் இபேசு. அவர்களும் அலனத்ல யும் விட்டுவிட்டு இபேசு 
அலழக்கும் மொற்றத் ிற்குத்  ேொரொகின்றனர். இபேசுவும் அவருலடே சீடர்களும் 
இலணந்து பமற்தகொண்ட இலறேொட்சிப் ேணிலே மூன்று தசொல்ைொடல்கள் வழிேொகப் 
ே ிவு தசய்கின்றொர் மத்ப யு: (1) கற்ேித் ொர், (2) நற்தசய் ி தசொன்னொர், (3) பநொய்கலளக் 
குணமொக்கினொர். தேொதுவொழ்வின் மூன்று ேண்புகள் இலவபே. 

இன்லறே இலறவொக்கு வழிேொடு நமக்கு முன்லவக்கும் வொழ்க்லகப்ேொடங்கள் எலவ? 

அ.  ன்லமேம் விடுத்து இலறலமேம் பநொக்கி -  இஸ்ரபேைின் வொழ்க்லக மொற்றம், 

தகொரிந்து நகர  ிருஅலவேின் வொழ்க்லக மொற்றம், இபேசுவின் வொழ்க்லக மொற்றம் என்ற 
மூன்றிற்கும் தேொதுவொக இருப்ேது இலறலமேம் பநொக்கிே நகர்வு.  ன்லமேம் விடுத்து 
இலறலமேம் பநொக்கி நகர்வப  வொழ்வில் நொம் உள்வொங்கும் மிகப்தேரிே மொற்றம். 
 ன்லமேம் நம்லம அவம ிப்பு அலடேச் தசய்கிறது. இலறலமேம் நமக்கு ஒளி 
 ருகிறது.  ன் லமேம் ேிளலவ ஏற்ேடுத்துகிறது. இலறலமேம் அலனவலரயும் 
ஒன்றிலணக்கிறது.  ன்லமேம் வொழ்லவச் சுருக்குகிறது. இலறலமேம் வொழ்க்லகலே 
விசொைப்ேடுத்துகிறது. 

இபேசுவின் விண்ணரசு தசய் ியும் 'இலறலமேம்' தகொண்டிருக்கிறது. 'மனம் மொறுங்கள். 
என் அரசு தநருங்கிவிட்டது!' என  ன்லன முன்னிலைப்ேடுத் வில்லை இபேசு. 
'கிறிஸ்துலவ அல்ை. என்லன முன்னிலைப்ேடுத்துங்கள்' எனச் தசொல்ைவில்லை ேவுல். 
இலறலமே வொழ்வு என்றொல் என்ன? அலனத் ிற்கும் த ொடக்கமும், இேக்கமும் 
இலறவன் என உணர் பை இலறலமே வொழ்வு. நம் வொழ்வில் நடக்கும் நல்ைவற்றிற்கு 
நொம் கொரணம் எனவும், தகட்டவற்றிற்கு கடவுள் கொரணம் எனவும் நிலனக்கிபறொம் நொம். 
ஆனொல், அலனத்ல யும் அ ன ன் பநரத் ில் தசய்து முடிப்ேவர் அவபர என்று உணர்ந்து 
வொழ்ந் ொல் வொழ்க்லக மொற்றம் நிச்சேம். 

ஆ. என்லனப் ேின்த ொடர்ந்து வொ! - இபேசுவின் சீடரொக இருப்ேது என்றொல் என்ன? சிைர் 
தசொல்கிறொர்கள் அவரின் வொழ்லவ நொம் கலடப்ேிடித் ொல், அவரின் விழுமிேங்கலள நொம் 
வொழ்வொக்கினொல் நொம் அவரின் சீடர்கள் என்று. ஆனொல், அது அல்ை சீடத்துவம். 
சீடத்துவம் என்ேது இபேசுலவப் ேொர்த்து விேப்ேப ொ, அவலர என் ஆன்மீக மீட்ேரொக 
ஏற்றுக்தகொள்வப ொ அல்ை. மொறொக, அவலரப் ேின்ேற்றுவது. 'நீர் எங்பக பேொகிறரீ்?' என்று 
எந் ச் சீடரும் அவலரக் பகட்கவில்லை.  ொங்கள் எங்பக தசல்கிபறொம் என்று 
த ரிேொமபைபே புறப்ேட்டுச் தசல்கிறொர்கள் மு ற்சீடர்கள். ஆக, இபேசுலவப் ேின்ேற்று ல் 
என்ேது ஒரு நம்ேிக்லகப் ேேணம். இந்  நம்ேிக்லக மு ற்சீடர்களுக்கு எங்கிருந்து 
வந் து? ஒருவலரக் கண்டவுடன்  ன் அலனத்ல யும் இழக்கும் துணிச்சலை 
இவர்களுக்குக் தகொடுத் து ேொர்?  

எனக்கு இப  துணிச்சல் இருக்கிற ொ? நொம் எப்ேடி இபேசுவின் சீடர் ஆபனொம்? - என்று 
நம்மிடம் பகட்டொல் நொம் என்ன ே ில் தசொல்பவொம்? நம் தேற்பறொர்கள் நம்ேிக்லக 
தகொண்டிருந்  ொல் அந்  நம்ேிக்லகேில் நொம்  ிருமுழுக்கு தேற்பறொம். கிறிஸ் வர்கள் 
ஆபனொம். கிறிஸ் வர் ஆவது பவண்டுமொனொல் ஆட்படொபமடிக்கொக நடக்கைொம். ஆனொல், 



சீடரொவது ஒவ்தவொரும்  னிப்ேட்ட முலறேில் தசய்ே பவண்டிே ஒன்று. இபேசுவின் 
மு ற்சீடர்கள் இபேசுலவத் ப டி ஓய்ந் ிருக்கவில்லை. மொறொக, அவர்கள்  ங்கள் 
அன்றொட வொழ்க்லக நிகழ்வுகளில் ேிஸிேொக இருக்கிறொர்கள். அப்ேடிப்ேட்டவலரத் ொன் 
இபேசு அலழக்கின்றொர். ஆக, அவரின் அலழப்பு எனக்கு எப்பேொது வரும்? என் வொழ்க்லக 
நிகழ்வுகளில் நொன் விேர்லவ சிந் ி நிற்கும்பேொது ொன் வரும். இலறவன் நம்லமக் 
கண்டுதகொண்டொல் அன்றி நொமொக அவலரப் ேின்ேற்ற முடிேொது. ஆக, என் அலழப்ேிலும் 
இலறவபன மு ன்லம தேறுகின்றொர். சீடத்துவம் என்ேது இபேசு நமக்கு முன் லவக்கும் 
ஒரு ஆப்ஷன் அல்ை. மொறொக, அதுபவ ஒரு வொழ்க்லக மொற்றும்.  

இ. கற்ேி - நல்ைலவ தசொல் - குணமொக்கு - இபேசுவின் பமற்கொணும் முப்ேணிகள் 
உடனடிேொக நடக்கின்றன. இந்  மூன்று ேணிகளும் ொன் ஒருவருக்கு விடு லை 
 ருகின்றன. ஒருவலர பு ிே நிலைக்கு உேர்த்துகின்றன. ஒருவரின் வொழ்வில் 
மொற்றத்ல  ஏற்ேடுத்துகின்றன. இன்று நொன் எல க் கற்ேிக்கிபறன்? என் வொழ்வு 
மற்றவர்களுக்கு எல ேொவது பேொ ிக்கிற ொ? நொன் அல்ைலவ தசொல்கின்பறனொ? 

கனிேிருப்ேக் கொய் கவர்கின்பறனொ? குணமொக்குகின்பறனொ? அல்ைது 
கொேப்ேடுத்துகின்பறனொ?  

இறு ிேொக, கப்ேல் ஒன்று துலறமுகத் ில் நின்றது. அது பு ிே கப்ேல். எல்ைொரும் அல ச் 
சுற்றி வந்து அ ன் பமன்லம கண்டு விேந் ொர்கள். அந் க் கப்ேல் அவர்களின் 
புகழ்ச்சிேில் தமய்மறந்து நின்றது.  ினம்  ினம் மக்களின் எண்ணிக்லக கூடிக்தகொண்பட 
வந் து. ஒரு கட்டத் ில் அவர்களின் புகழ்ச்சி பேொரடிக்க ஆரம்ேித் து.  ொன் 
உருவொக்கப்ேட்டது மற்றவர்கள்  ன்லனப் புகழ்வ ற்கொக? அல்ைது மற்றவர்கள் ேேணம் 
தசய்ே உ வுவ ற்கொ? அந்  நொளும் வந் து. ஒைிப்ேொன்கள் ஊ , மணிகள் அடிக்க,  ன் 
ேேணத்ல த் த ொடங்கிேது. கலரேில் தமன்லமேொக  ன் ேொ ங்கலளத்  டவிே 
அலைகள், கடைில் இ ன் முகத் ில் ஓங்கி அடிக்க ஆரம்ேித் ன. கடற்கொற்றில், தவேிைில் 
இது  ன் நிறத்ல  இழக்கத் த ொடங்கிேது. ஆனொல்,  ன் வொழ்க்லக மொறிேது ேற்றி அது 
மகிழ்ந் து. ஏதனனில், கப்ேல்கள் கட்டப்ேடுவது கலரகளில் நிறுத் ப்ேடுவ ற்கு அல்ை. 
கடலுக்குள் தசன்று ேேணம் தசய்ேபவ! கப்ேல்களின் நங்கூரங்கள் கழற்றப்ேட்டொல் 
அலவகளின் ேேணம் த ொடங்கும், என் வொழ்வின் நங்கூரங்கள் கழற்றப்ேட்டொல் என் 
வொழ்க்லகயும் மொற்றம் தேறும். இல்லைேொ? சதொடர்புக்கு : yesu@live.in  

 

ைத்திக்கொன் : பைளொண்பை, கொல்நபட ைளர்ப்பு - இத்தொலியின் அடிப்ைபட 
ைண்புகள் 
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கொல்நலட வளர்ப்பு - AFP 

பவளொண்லமயும், கொல்நலட வளர்ப்பும் இத் ொைி நொட்டு ேொரம்ேரிேத் ின் அடிப்ேலட 
ேண்புகளொக விளங்குவது நமக்குப் தேருலம அளிக்கிறது என்று புனி  பேதுரு 
ேசிைிக்கொவின்  லைலம அருள் ேணிேொளரொன கர் ினொல் ஆஞ்தசபைொ தகொமொஸ்த்ரி 
அவர்கள் கூறினொர். சனவரி 17,  தகொண்டொடப் ேட்ட புனி  வனத்து அந்ப ொனிேொரின் 
 ிருநொலளதேொட்டி, பவளொண்லம மற்றும் கொல்நலட வளர்ப்பு ஆகிே த ொழில்களில் 
ஈடுேட்படொருக்கு, புனி  பேதுரு ேசிைிக்கொவில் சிறப்பு  ிருப்ேைிேொற்றிே கர் ினொல் 
தகொமொஸ்த்ரி அவர்கள்,  ன் மலறயுலரேில் இவ்வொறு கூறினொர்.ேல்பவறு துரி  
முன்பனற்றங்கலளக் கொணும் இன்லறே  லைமுலறேில், ேொரம்ேரிே த ொழில்களொன 
பவளொண்லமயும், கொல்நலட வளர்ப்பும் மலறந்து வரும் ஆேத்து கூடிவருகிறது என்று, 

கர் ினொல் தகொமொஸ்த்ரி அவர்கள் கவலைலே தவளிேிட்டொர்.பவளொண்லமயும், கொல்நலட 
வளர்ப்பும் குடும்ேம் சொர்ந்  த ொழில்கள் என்ே ொல், அந்  ேொரம்ேரிேத் ில், குடும்ே 
உறவுகளும் தேரிதும் வளர்க்கப்ேடுகின்றன என்று சுட்டிக்கொட்டிே கர் ினொல் தகொமொஸ்த்ரி 
அவர்கள், எக்கொரணம் தகொண்டும் குடும்ே உறவுகலள நொம் இழந்துவிடக் கூடொது என்று 
பவண்டுபகொள் விடுத் ொர்.புனி  அந்ப ொனிேொர்  ிருநொலள தேொட்டி, ஒவ்பவொர் ஆண்டும், 

வத் ிக்கொன் புனி  பேதுரு ேசிைிக்கொ வளொகத் ில் கொல்நலடகளின் அணிவகுப்பும், 

அவற்லற அருள்ேணிேொளர்கள் மந் ிரிப்ேதும் நலடதேற்று வருகின்றன. 



சநகிழ்ச்சி  : அன்ப யின் அர்த்தம் ைொறிைருைபதன்? 

 

புனி  அன்லன த பரசொ - AFP 

அன்லன என்ேது தேருலமக்குரிே ஒரு தசொல். அ னொல் ொன்,  ன் தசொந்  அன்லன 
இல்லைதேன்றொலும், மரிேொல க்கும் மொண்புக்கும் உரிேவர் கலளயும், 

உரிேலவகலளயும்கூட அன்லன என அலழப்ேதுண்டு. இலறவன் மனி ருக்கு அளித்  
மிக உன்ன  உறவு, அன்லன எனும் உறவொகும். அந்  உன்ன  உறவின் பமன்லம 
எங்தகங்கு ேிர ிேைிக்கக் கொண்கிறொபரொ, அங்தகல்ைொம் அன்லன என்ற ே த்ல  நிலை 
நிறுத்துகிறொர் மனி ர். புனி  அன்லன த பரசொ அவர்களில், இலறவனின் 
குழந்ல களுக்கொன  ிேொக மனல க் கண்டபேொது, அன்லன என அலழத் ொர் மனி ர். 
அன்லனேரின் தேொறுலமலே பூமிேில் கண்டபேொது, அன்லன பூமி என்றொர். ஆனொல், 

இன்லறே உைகில் புதுப் புது தேேர்கள், புதுப் புதுச் தசேல்கள் புகுந்து மனி ரின் 
வளர்ச்சிலே கீழ் பநொக்கிக் கொட்டுகின்றன. 'வொடலகத்  ொய்' என்தறொரு ே ம். இது 
மட்டுமல்ை, தேற்ற சிசுலவ, குப்லேேில் வசீிவிட்டுச் தசல்லும் கல்தநஞ்சு  ொய்கள். 
கருவலறகலளக் கல்ைலறகளொக மொற்றும்  ொய்கள். தேண் சிசுக்கலள அழிக்கும்  ொய்கள். 
 ொலேத் த ய்வமொக ம ிக்கும் ஒரு நொட்டில், இத் லகே நிலைகள் எங்கிருந்து, எ னொல் 



புகுந் ன? நுகர்வுக் கைொச்சொரம் நம்லம இவ்வளவு தூரம் அடிலமப்ேடுத் ிே ன் கொரணம் 
என்ன? அமர்ந் ிருந்து சிந் ிக்க பவண்டிே பநரமிது. 

சொம்ைலில் பூத்த சரித்திரம் : திருத்தூதர்கள் பைதுரு, பயொைொன் 
 

 ிருத்தூ ர் பேதுரு - REUTERS 

தேரும் சொ லன தசய்வ ற்கு, ஏளனம், எ ிர்ப்பு, அங்கீகொரம் ஆகிே மூன்று நிலைகலளக் 
கடந் ொக பவண்டும் என்று தசொன்னொர் சுவொமி விபவகொ னந் ர்.  ிருஅலவேின் 
வரைொற்றில்  டம்ே ித்து, அல  வரீத்துடன் முன்பனொக்கி நடத் ிச் தசன்றவர்களும், இந்  
மூன்று நிலைகலளக் கடந்து வந் வர்கள் என்பற, வரைொற்றுப் ே ிவுகள் வழிேொக 
அறிகிபறொம்.  ிருஅலவேின் வரைொறு, இபேசு மற்றும்  ிருத்தூ ர்கள் கொைத் ிைிருந்து, 

அ ொவது, கி.ேி.30ம் ஆண்டிைிருந்து த ொடங்குகின்றது. இபேசு கிறிஸ்துவின் மரணம், 

மற்றும் உேிர்ப்புக்குப் ேின், கிறிஸ் வ விசுவொசம் ேிறந் து. இபேசுலவப் ேற்றிே அருளின் 
நற்தசய் ி பேொ ிக்கப்ேட்டது. அன்று எருசபைமில், தேந் க்பகொஸ்து விழொ நொளில், 

 ிருத்தூ ர்கள் தூே ஆவிேொலரப் தேற்ற ேின், ேை தமொழிகளில் பேசி இலறவனின் 
மொண்லேப் பேொற்றினொர்கள்.  ிருத்தூ ர்கள் அன்று பேசிேல , எருசபைமில் 
விழொவுக்கொகக் கூடிேிருந்  கூட்டத் ினர்  த் ம் தமொழிகளில் புரிந்து தகொண்டனர். 
புதுலமேொன இந்நிகழ்வு,  ிருஅலவ, எல்ைொ மக்கலளயும் இலணக்க பவண்டும் என்ே ன் 
அலடேொளமொக இருக்கிறது. அன்லறே மக்கள் கூட்டம், அகிை உைகமும் 
கூடிேிருந்  ற்குச் சமம், உைக நொடுகள் அலனத் ிற்கும் ேிர ிநி ிகள் இவர்கள் என்று, 

விவிைிே அறிஞர்கள் தசொல்கிறொர்கள். எனபவ, தேந் க்பகொஸ்து நொளில், அகிை உைகத் 
 ிருஅலவ உருவொனது. 

தேந் க்பகொஸ்து நொளில் நடந்  அற்பு ம், த ொடர்ந் து.  ிருத்தூ ர்கள் வழிேொகப் ேை 
அருஞ்தசேல்களும் அலடேொளங்களும் நிகழ்ந் ன. கிறிஸ்து வில் நம்ேிக்லகக் தகொண்ட 
மக்கள் அலனவரும்,  ங்களின் நிைபுைன்கள் மற்றும் ேிற உலடலமகலள விற்று, 

அவரவர் ப லவகளுக்பகற்ே ேகிர்ந்  ளித் னர். பேறுவலகபேொடும் எளிே உள்ளத்ப ொடும், 

உணலவப் ேகிர்ந்து உண்டு, கடவுலளப் பேொற்றி வந் ொர்கள். ஒருநொள் இலறபவண்டல் 
தசய்யும் பநரமொகிே ேிற்ேகல் மூன்று மணிக்குப் பேதுருவும் பேொவொனும் பகொவிலுக்குச் 
தசன்றனர். அப்தேொழுது ேிறவிேிபைபே கொல் ஊனமுற்றிருந்  ஒருவலரச் சிைர் சுமந்து 
தகொண்டு வந் னர். பகொவிலுக்குள் தசல்ேவரிடம் ேிச்லசக் பகட்ே ற்கொக அவலர 
நொள்ப ொறும் பகொவிைின் அழகுவொேில் என்னுமிடத் ில் லவப்ேர். அவர் பகொவிலுக்குள் 
தசன்றுதகொண்டிருந்  பேதுருலவயும் பேொவொலனயும் கண்டு ேிச்லசக் பகட்டொர். 
பேதுருவும் பேொவொனும் அவலர உற்றுப்ேொர்த்து, எங்கலளப் ேொர் என்று கூறினர். அவர், 

ஏ ொவது கிலடக்கும் என்ற எ ிர்ப்ேொர்ப்புடன் அவர்கலள ஆவலுடன் பநொக்கினொர். பேதுரு 
அவரிடம், தவள்ளியும் தேொன்னும் என்னிடமில்லை. என்னிடம் உள்ளல  உமக்குக் 
தகொடுக்கிபறன். நொசபரத்து இபேசு கிறிஸ்துவின் தேேரொல் எழுந்து நடந் ிடும் என்று 
கூறி, அவரது வைக்லகலேப் ேற்றிப் ேிடித்துத் தூக்கிவிட்டொர். உடபன அவரது 



கொைடிகளும் கணுக் கொல்களும் வலுவலடந் ன. அவர் கு ித்த ழுந்து நடக்கத் 
த ொடங்கினொர். அவர் நடப்ேல யும் கடவுலளப் பேொற்றுவல யும் மக்களலனவரும் 
கண்டனர். நடந் ல ப் ேொர்த்துத்  ிலகப்பு மிகுந் வரொய் தமய்மறந்து நின்றனர். 

 ிருத்தூ ர்களின் பேொ லனகலளயும், அற்பு ங்கலளயும் பகட்ட மக்கள்,  ிருஅலவேில் 
பசரத் த ொடங்கினர். பேதுருவும் பேொவொனும், மக்கபளொடு பேசிக்தகொண்டிருந் ல க் கண்ட 
யூ க் குருக்களும், பகொவில் கொவல்  லைவரும் எரிச்சைலடந் னர். இவ்வொறு அவர்கள், 

மு ல் மலறக் கைகத் ிற்கு வித் ிட்டனர். இவர்கலளக் லகது தசய்து, மறுநொள்வலர 
கொவைில் லவத் ொர்கள். எருசபைமில், பமலும் ேை யூ த்  லைவர்கள் ஒன்றுகூடி, பேதுரு 
லவயும் பேொவொலனயும் அலழத்து, இபேசுலவப் ேற்றி எதுவும் பேசபவொ, கற்ேிக்கபவொ 
கூடொது என்று கண்டிப்ேொகக் கட்டலளேிட்டு எச்சரித்து அனுப்ேினர். அ ற்குப் பேதுருவும் 
பேொவொனும் மறுதமொழிேொக, உங்களுக்குச் தசவிசொய்ப்ே ொ? கடவுளுக்குச் தசவிசொய்ப்ே ொ? 

இ ில் கடவுள் ேொர்லவேில் எது முலறேொனது என நீங்கபள  ீர்மொனித்துக் தகொள்ளுங்கள். 
என்ன ஆனொலும் நொங்கள் கண்டல யும் பகட்டல யும் எடுத்துலரக் கொமைிருக்க 
எங்களொல் முடிேொது என்றனர். அவர்கலளத்  ண்டிப்ே ற்கு பவறு வழி கண்டுேிடிக்க 
முடிேொ  ொலும், மக்களுக்கு அஞ்சிே ொலும்  லைலமச் சங்கத் ொர் அவர்கலள மீண்டும் 
அச்சுறுத் ி விடு லை தசய் னர். பேதுருவும் பேொவொனும், கல்விேறிவற்றவர்கள் 
என்ேல த்  லைலமச் சங்கத் ொர் அறிந் ிருந்  ொல், அவர்களது துணிலவக் கண்டு 
விேப்ேலடந் னர்.  

 ிருத்தூ ர்கள் பேதுருவும், பேொவொனும், துணிவுடன் நற்தசய் ிலேப் பேொ ிப்ே ற்கு, தூே 
ஆவிேிடம் எல்ைொரும் பசர்ந்து மன்றொடினர். எனினும், யூ த்  லைவர்கள், அவர்கள் 
இருவலரயும் தேொறொலமேொல், மீண்டும், லகது தசய்து, தேொதுச் சிலறேில் கொவைில் 
லவத் னர். ஆேினும், ஆண்ட வரின் தூ ர், அவர்கலள, இரவில் சிலறச்சொலைேிைிருந்து 
தவளிபே அலழத்துச் தசன்றொர்.  ிருத்தூ ர்கள் த ொடர்ந்து எ ற்கும் அஞ்சொது நற் 
தசய் ிலே அறிவித்து வந் னர். அச்சம் இருந் ொல், எல யுபம சொ ிக்க முடிேொது 
என்ே ற்கு, பேதுருவும், பேொவொனும் நமக்குச் சிறந்  எடுத்துக் கொட்டுகள். அச்சம், என்ேது 
அடிலமேின் குணங்கள். இது, அறிவிலன மலறத் ிடும் மன இருள், துணிலவ அழித் ிடும் 
ேலகவன், பகொலழேொய் மொற்றிடும் நண்ேன், அலம ிேின் த ொடர் எ ிரி, உரிலமலே 
ேறித் ிடும்  ிருடன். அச்சம் இருந் ொல், நம்மிடமுள்ள அன்ேொனவர்கலள தவறுக்க 
லவக்கும். அரிஸ்டொட்டில் தசொன்னொர்-அன்ேில் அச்சம் கைந் ிருக்க முடிேொது. நொம் கண்டு 
அஞ்சும் மனி ரிடம் நம்மொல் அன்பு தசலுத்  முடிேொது என்று. 

இந்தியொ :  "புதிய அரசியல் தபலைர்களின் எழுச்சிபய அரசியல்ைொதிகள் 
ைிரும்புைதில்பல" கன்ப ய்ய குைொர்  

பக.ைி.ஆதித்ய ைரத்ைொஜ் தி இந்து 
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