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நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரடை எதிர்த்து அரசும் எழும். பல இைங்களில் பஞ்ைமும் 
நில நடுக்கங்களும் ஏற்படும்.இடையடைத்தும் பபறுகால பைதடைகளின் 
ததாைக்கபே. பின்பு உங்கடளத் துன்புறுத்திக் தகால்ைதற்தகை ஒப்புைிப்பர். என் 
தபயரின் தபாருட்டு எல்லா ேக்கள் இைத்தைரும் உங்கடள தைறுப்பர். அப்தபாழுது 
பலர் நம்பிக்டகடய இழந்துைிடுைர்; ஒருைடரதயாருைர் காட்டிக்தகாடுப்பர்; 

ஒருைடரதயாருைர் தைறுப்பர். பல பபாலி இடைைாக்கிைர் பதான்ைிப் பலடர 
தநைிதைைி அடலயச் தைய்ைர். தநைிபகடு தபருகுைதால் பலருடைய அன்பு 
தணிந்துபபாகும். ஆைால் இறுதிைடர ேை உறுதியுைன் இருப்பைபர ேீட்புப் 
தபறுைர். உலகதேங்கும் உள்ள எல்லா ேக்களிைத்தாரும் ஏற்றுக்தகாள்ளுோறு 
ைிண்ணரடைப் பற்ைிய இந்நற்தைய்தி உலகதேங்கும் அைிைிக்கப்படும். அதன் பின்பு 
முடிவு ைரும். ேத்பதயு 24 : 7 - 14 

 

 

 
வொசிக்க, சிந்திக்க, சசயலொக்க, வொழ்வொக்க - திருச்சபை சசய்திகள்  
வத்திக்கொன் வொசனொலி இபையதளம் :  http://ta.radiovaticana.va/ 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ்: மபைக்கல்வியுபர - மனவுறுதியும் ஊக்கமும் 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : இத்தொலிய ைிைரன்பு அபமப்ைின் உதவிப் சைொருள்கள் 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : மிலொன் ையைம் - வைிபயொருக்கு இல்லங்கள் 

திருஅபவ : திருத்தந்பத மக்களின் பமய்ப்ைர் என்ைபதக் கூறும் திருப்ைீடம்  

திருஅபவ : ஐபரொப்ைிய ஒன்ைியத்தின் தபலவர்கள் திருத்தந்பதயுடன் சந்திப்பு 

ஆசியொ: புதுப்ைிக்கப்ைட்ட இபயசுவின் கல்லபைக் பகொவில் அர்ச்சிப்பு  

சுற்றுச்சூழல் : 60 பகொடி குழந்பதகள், தண்ைரீின்ைி தவிக்கும் நிபல உருவொகும் 

ஞொயிறு மபை உபர : நொங்களுமொ ைொர்பவயற்பைொர்? அருட்ைைி இபயசு 
கருைொநிதி 
சைருமிதம் : மொைவர் மொரபடப்பை அைிவிக்கும் கருவி கண்டுைிடிப்பு - தி இந்து 

உலகம் : விமொனங்களில் பலப்டொப்களுக்கு தபட விதிக்கப்ைட என்ன 
கொரைம்? ைிைிசி 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/bth48d3ftpqy/?&cs=wh&v=b&to=avemariaave@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fta.radiovaticana.va%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh3-zDC9RTRhr71_Qbdj6JlXd0lg


சொம்ைலில் பூத்த சரித்திரம் : திருத்தூதர்கள் கொலம் ைொகம் 9  

தவக்கொலச் சிந்தபன : சொட்சிகளொபவொம்  

சதரிந்து சகொள்பவொம் : யொர் இந்த பயொகி ஆதித்யநொத்?  ைிைிசி 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ்: மபைக்கல்வியுபர - மனவுறுதியும் ஊக்கமும் 

 

புதன் ேடைக்கல்ைி உடரடய ைழங்கிய திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் - AFP 

உபராம் நகரில் குளிரின் தாக்கம் ஓரளவு நிடைவுக்கு ைந்து, இதோை தைப்பம் 
நிலைிக்தகாண்டிருக்க, திருத்தந்டதயின் இப்புதன் ேடைக்கல்ைி உடர, தூய பபதுரு 
பைிலிக்காப் பபராலய ைளாகத்திபலபய இைம்தபற்ைது. 'ைலுைற்ைைர்களின் 
குடைபாடுகடள தாங்கிக்தகாண்டு, அடுத்தைரின் நன்டேக் காகவும் ைளர்ச்ைிக்காகவும் 
தையல்படுங்கள்..........., ேடைநூல் தரும் ேை உறுதியிைாலும் ஊக்கத்திைாலும் நேக்கு 
எதிர்பநாக்கு உண்ைாகிைது' எை, தூய பவுல் உபராடேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்தின் 15ம் 
பிரிைின் முதல் பாகத்தில் காணப்படும் திருச்தைாற்கள் முதலில் ைாைிக்கப்பை, அடதபய 
டேயோக டைத்து, தன் ேடைக்கல்ைி  உடரடய ைழங்கிைார் திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ். 



அன்புச் ைபகாதர ைபகாதரிகபள! கிைிஸ்தை நம்பிக்டக ேற்றும் எதிர்பநாக்கு குைித்த நம் 
ததாைர் ேடைக்கல்ைி உடரயில், இன்று, தூய பவுல் கூறும், ‘ேை உறுதி’, ‘ஊக்கம்’ எனும் 
இரு ைார்த்டதகள் குைித்து பநாக்குபைாம். இவ்ைிரு ைார்த்டதகளும், ைிைிலியம் நேக்குத் 
தரும் தைய்தியில் அைங்கி யுள்ளை எைக் கூறும் தூய பவுல் அைர்கள், நம் கைவுள், உறுதி 
ேற்றும் ஊக்கத்தின் இடைைன் எைவும் உடரக்கிைார். கிைிஸ்தை ைாழ்ைில் நாேடை 
ைரும், நம்பிக்டகடய பரப்புபைர்களாக இருப்பதுைன், ஒருைருக்தகாருைர் 
ஊக்கேளிப்பைர்களாக, குைிப்பாக, தடுோைி ைிழும் ஆபத்திலிருக்கும் ேக்களுக்கு 
ஊக்கேளிப்பைர்களாகச் தையல்பை அடழக்கப்பட்டுள்பளாம். ஆைால், அபதபைடள, 

இப்பணிடய, இடைைன் ைழங்கும் ஆற்ைலுைன் எடுத்து நைத்துகிபைாம். நம் ஆண்ைைர், 

நம்பிக்டகயின் தைைாத ஆதாரம். இன்று, இந்த ேடைக்கல்ைி உடரக்கு முன்ைர் 
ைாைிக்கப்பட்ை தூய பவுலின் ைரிகளுக்கு ஏற்ை ைடகயில், இபயசு கிைிஸ்துவுக்கு 
இடயந்தைர்களாக, நம் ைபகாதர ைபகாதரிகளுைன் ஒபர ேைத்திைராக எப்பபாதும் 
ைாழ்பைாோக. 

திருப்பைீத்தில் இைம்தபறும், தண்ணரீ் குைித்த கருத்தரங்கில் பங்குதபறுபைாருக்கு தன் 
ைாழ்த்துக்கடளயும் தைளியிட்ைார். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் ஐ.நா.ைால் 
உருைாக்கப்பட்ைடு, ஒவ்பைார் ஆண்டும் தகாண்ைாைப்படும் உலக தண்ணரீ் திைம் 
இப்புதைன்று ைிைப்பிக்கப்பட்ைடதயும், தைவ்ைாயன்று உலக ைை நாள் 
ைிைப்பிக்கப்பட்ைடதயும் சுட்டிக்காட்டிய திருத்தந்டத, உலக ைளங்கடளக் காப்பதில் 
எடுக்கப்பட்டுைரும் ஒன்ைி டணந்த நைைடிக்டககளுக்கு தன் பாராட்டுக்கடளயும் 
தைளியிட்ைார். பேலும், இவ்ைியாழன், தைள்ளி திைங்களில் (ோர்ச் 23, 24) ஒப்புரவு 
அருளடை யாளத்தின் முக்கியத்துைத்டத ைலியுறுத்தும் பநாக்கில், 'இடைைனுைன் 24 

ேணி பநரங்கள்' எை பேற்தகாள்ளப்படும் பக்தி முயற்ைிகள், அடைைரும் இடைைைின் 
இரக்கம் பநாக்கி ைரபைற்கப்பைவும், ேன்ைிப்டபப் தபைவும் ஊக்கேளிப்பதாக அடேயட்டும் 
எைவும் ைிண்ணப்பித்தார் திருத்தந்டத. 

தன் ேடைக்கல்ைி உடரயின் இறுதியில், குடிதபயர்ந்பதார் ேற்றும் புலம்தபயர்ந்பதார் 
குைித்த அக்கடைக்கும் அடழப்பு ைிடுத்தார் திருத்தந்டத. இரண்ைாம் உலகப் 
பபாருக்குப்பின், இதுபை ேிகப்தபரிய ேைிதகுல தநருக்கடியாக உள்ளது என்படதயும் 
எடுத்தியம்பி, குடிதபயர்ந்பதார் ேற்றும் புலம்தபயர்ந்பதாரின் உரிடேகடளப் பாதுகாக்கவும், 

அைர்கடள ைரபைற்கவும் பகட்டுக்தகாண்ைார் திருத்தந்டத. பின்ைர் அடைைருக்கும், தன் 
அப்பபாஸ்தலிக்க ஆைீடரயும் அளித்தார். 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : இத்தொலிய ைிைரன்பு அபமப்ைின் உதவிப் சைொருள்கள் 



 

புதன் ேடைக்கல்ைியுடரயில் திருத்தந்டத 

திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் அைர்கள், பதடையில் இருப்பபாருக்கு உதவுைதற்தகை, நீரில் 
நடையாத ைிைப்பு நிை பேலாடைகடளயும், ஆயிரம் Zainer டபகடளயும், ஓர் இத்தாலிய 
பிைரன்பு அடேப்பு, இப்புதைன்று திருத்தந்டதயிைம் ைழங்கியது. FIPE நிறுைைத்டதச் 
ைார்ந்த S.I.B. என்ை இத்தாலிய அடேப்பின் 1,500க்கும் பேற்பட்ை உறுப்பிைர்கள், தங்கள் 
குடும்பத்திைருைன், ைாழ்டைப் பாதுகாக்கும், நீரில் நடையாத ைிைப்பு நிை பேலாடைகடள 
அணிந்துதகாண்டு, பின்ைர், திருத்தந்டதயிைம் ைழங்கிைர். இத்தாலியின் கைபலார, ைில 
பங்குத்தள அருள்பணியாளர்களும், Chioggia ஆயர் Adriano Tessarolo அைர்களும், இந்த 
அடேப்பிைபராடு ைந்திருந்தைர்.கைல்களில் குளிக்கும்பபாது, உைடல நடையாேல் 
பாதுகாக்கும் இந்த பேலாடை ஒன்ைில், ேீட்பு எை எழுதப்பட்டு, அது திருத்தந்டதயிைம் 
தகாடுக்கப்பட்ைது. அடத திருத்தந்டதயும் ைிைிதுபநரம் அணிந்திருந்தார்.இந்த அடேப்பு 
திருத்தந்டதயிைம் ைழங்கிய இந்தப் தபாருள்கள், பதடையில் இருப்பபாருக்கு, இபயசுைின் 
உயிர்ப்பு ைிழாவுக்குள், திருத்தந்டதயின் தர்ேச் தையல் களுக்குப் தபாறுப்பாை 
அலுைலகம் ைழியாக ைழங்கப்படும் எைக் கூைப்பட்டுள்ளது. 

திருத்தந்பத ைிரொன்சிஸ் : மிலொன் ையைம் - வைிபயொருக்கு இல்லங்கள் 



 

ேிலான் நகரம் - AP 

"நாம் நம்பிக்டக குடைந்த ேைிதர்களாக இருந்தாலும், ஆண்ைைர் நம்டே காக்கிைார். 
ஆண்ைைரில் எப்பபாதும் நம்பிக்டக தகாள்பைாம்!" என்ை ைார்த்டதகள், திருத்தந்டத 
பிரான்ைிஸ் அைர்களின் டுைிட்ைர் பக்கத்தில் ோர்ச் 22, இப்புதைன்று தைளியாயிை.பேலும், 

ோர்ச் 25ம் பததி, திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் அைர்கள் ேிலான் நகரில் பேய்ப்புப்பணி 
பயணம் பேற்தகாள்ளும் பைடளயில், புதுப்பிக்கப்பட்ை 55 இல்லங்கள், ைைிபயாருக்கும், 

புலம் தபயர்ந்பதாருக்கும் ைழங்கப்படும் என்று, ேிலான் உயர் ேடைோைட்ைம் 
அைிைித்துள்ளது.இவ்வுயர் ேடைோைட்ைத்தின் பிைரன்புப் பணி அடேப்பாை காரித்தாஸ் 
அம்புபராைியாைா (Caritas Ambrosiana) பேற்தகாண்ை இப்பணி, இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டின் 
ததாைர்ச்ைியாக உள்ளது என்று, ேிலான் பபராயர், கர்திைால் ஆஞ்தைபலா ஸ்பகாலா 
அைர்கள் கூைிைார். திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் அைர்கள் ேிலான் நகரில் நிடைபைற்றும் 
திருப்பலியின் பபாது, இவ்ைில்லங்கள், அைற்ைின் உரிடேயாளர்களுக்கு ைழங்கப்படும் 
என்று அைிைிக்கப்பட்டுள்ளது.ேிலான் தபருநகராட்ைியின் ைடீ்டுைைதித் துடை, யாரும் 
தங்கியிராத 55 ைடீுகடள காரித்தாஸ் அடேப்பிைரிைம் ஒப்படைத்தடதயடுத்து, 

அவ்ைில்லங்கடளப் புதுப்பிக்கும் பணிகள் துைங்கிை என்று, ேிலான் உயர் 
ேடைோைட்ைம் அைிைித்துள்ளது. 



திருஅபவ : திருத்தந்பத மக்களின் பமய்ப்ைர் என்ைபதக் கூறும் திருப்ைீடம் 

 

புதன் ேடைக்கல்ைியுடரயில் திருத்தந்டத 

ேைித முன்பைற்ைத்டத டேயப்படுத்தி, உருைாக்கப்பட்டுள்ள திருப்பைீ அடையில், 

புலம்தபயர்ந்பதார் பணிகள் என்ை துடைடய, திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் அைர்கள் தன் 
பநரடி பேற்பார்டையில் டைத்திருப்பது, அைர் ேக்களின் பேய்ப்பர் என்படத 
தைளிச்ைேிட்டு காட்டுகிைது என்று, திருப்பைீ அதிகாரிகள் இருைர் கூைியுள்ளைர். 
ஒருங்கிடணந்த ேைித முன்பைற்ைம் என்ை திருப்பைீ அடையின் பநரடிச் தையலர்களாை, 

அருள்பணியாளர்கள், Fabio Baggio, ேற்றும், Michael Czerny இருைரும், ைத்திக்கான் நாளிதழ் 
L'Osservatore Romanoைில், இப்புதைன்று தைளியிட்டுள்ள ஒரு கட்டுடரயில் இவ்ைாறு 
கூைியுள்ளைர். 2013ம் ஆண்டு ஜூடல 8ம் பததி திருத்தந்டத பிரான்ைிஸ் அைர்கள் 
லாம்தபதூைா தீவுக்கு பேய்ப்புப்பணி பயணம் பேற் தகாண்ைபபாது, திருஅடை, 

புலம்தபயர்ந்பதாருக்கு தநருக்கோக உள்ளது என்று கூைியடத நிடைபைற்றும் ஒரு 
முயற்ைியாக, ஒருங்கிடணந்த ேைித முன்பைற்ைம் என்ை திருப்பைீ அடைடய 
உருைாக்கியுள்ளார் என்று இக்கட்டுடரயில் கூைப்பட்டுள்ளது. நீதி, அடேதிப் பணி அடை, 

புலம்தபயர்ந் பதார் ேற்றும் பயணிப்பபார் பணி அடை என்று தைித்தைிபய தையல்பட்டு 
ைந்த திருப்பைீ அடைகடள ஒருங்கிடணத்து உருைாக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் புதிய திருப்பைீ 



அடை, முழு ேைித முன்பைற்ைத்திற்தகை பல ைழிகளில் தையல்பைபைண்டும் என்பபத, 

திருத்தந்டதயின் கைவு என்று இக்கட்டுடர யின் ஆைிரியர்கள் கூைியுள்ளைர். 
உலதகங்கும் பரைியுள்ள புலம்தபயர்ந்பதார் பிரச்ைடை, ைறுடே, சுற்றுச்சூழல் ைீரழிவு, 

ைன்முடை என்ை பல அடிப்படை காரணங்களால் உருைாகிைது என்படத ேைதில் 
தகாண்டு, ஒருங்கிடணந்த ேைித முன்பைற்ைம் திருப்பைீ அடை பணியாற்றும் என்று 
இக்கட்டுடரயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

திருஅபவ : ஐபரொப்ைிய ஒன்ைியத்தின் தபலவர்கள் திருத்தந்பதயுடன் சந்திப்பு 

 

கர்திைால் Reinhard Marx - AP 

ஐபராப்பிய ஆயர் பபரடைகள் கூட்ைடேப்பின் தடலைர், கர்திைால் Reinhard Marx அைர்கள் 
தடலடேயில், ஐபராப்பிய ஒன்ைியத்தின் பல்பைறு அரசுத் தடலைர்கள் திருத்தந்டத 
பிரான்ைிஸ் அைர்கடள, ோர்ச் 24, ைருகிை தைள்ளியன்று, திருப்பைீத்தில் 
ைந்திக்கின்ைைர்.ஐபராப்பிய ஒன்ைியம் உருைாக அடிப்படையாக ைிளங்கிய ஐபராப்பிய 
தபாருளாதார ைமுதாயத்தின் ஒப்பந்தம், உபராம் நகரில் டகதயழுத்திைப்பட்ைதன் 60ம் 
ஆண்டு நிடைவு, ோர்ச் 25ம் பததி ைிைப்பிக்கப்படுகிைது. இந்நிகழ்டைதயாட்டி, உபராம் 
நகருக்கு ைருடக தரும் ஐபராப்பிய அரசுத் தடலைர்கடள, திருத்தந்டத ைந்திக்கிைார். 



பேலும், இவ்ைாண்டு அக்பைாபர் ோதம் 27ம் பததி முதல், 29ம் பததி முடிய, ைத்திக்காைில் 
நடைதபைவுள்ள ஐபராப்பிய கூட்ைடேப்பின் ஆயர் பபரடைகளின் ோநாட்டிற்கு 
தயாரிப்பாக, ோர்ச் 29ம் பததி, ைருகிை புதன் முதல், 31 தைள்ளி முடிய, ஐபராப்பிய ஆயர் 
பபரடைகள் கூட்ைடேப்பு, Brussels நகரில் தங்கள் ஆபலாைடைக் கூட்ைத்டத 
நைத்தவுள்ளது.பல்பைறு அரைியல், ேற்றும் ைமுதாய ோற்ைங்கடளச் ைந்தித்துைரும் 
ஐபராப்பிய ஒன்ைியம், ேைிதர்கடள டேயப்படுத்தி, தன் ைிைாதங்கடளயும், 

முடிவுகடளயும் எடுக்கபைண்டும் என்ை கருத்தில், இக்கூட்ைங்கள் நடைதபறும் என்று, 

கர்திைால் ோர்க்ஸ் அைர்கள் கூைியுள்ளார். 

ஆசியொ: புதுப்ைிக்கப்ைட்ட இபயசுவின் கல்லபைக் பகொவில் அர்ச்சிப்பு 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ை இபயசுைின் கல்லடை - AFP 

புைித பூேியின் எருைபலம் நகரில், புதுப்பிக்கப்பட்ை இபயசுைின் கல்லடைக் பகாைில், 

ோர்ச் 22, இப்புதன் காடல பத்துேணியளைில், கிைிஸ்தை ஒன்ைிப்பு ைழிபாட்டு 
முடையுைன் அர்ச்ைிக்கப்பட்ைது. ஆர்த்தைாக்ஸ் முதுதபரும் தந்டத, 3ம் திபயாபிலஸ், 

ஆர்ேீைிய முதுதபரும் தந்டத Nourhan Manougian, இலத்தீன் ைழிபாட்டு முடை பபராயர், 

Pierbattista Pizzaballa, ேற்றும் கிைிஸ்தை ஒன்ைிப்பு முதுதபரும் தந்டத, பார்த்தபலாபேயு 



ஆகிபயார், இந்த அர்ச்ைிப்பு ைழிபாட்டில் பங்பகற்ைைர். கல்லடைக் பகாைிலின் 
உள்புைத்தில், கைந்த 200 ஆண்டுகளுக்கும் பேலாக திைக்கப்பைாேல் இருந்த ஒரு பளிங்குக் 
கல் பேடை, கைந்த அக்பைாபர் ோதம் திைக்கப்பட்ைது என்பது 
குைிப்பிைத்தக்கது.இபயசுைின் உைல் அைக்கம் தைய்யப்பட்ைபபாது அடேந்திருந்த முதல் 
நூற்ைாண்டு கட்ைடேப்டப தைளிப்படுத்தும் பகுதி, இந்த உள்புை அடையில், ஒரு ோைம் 
பபால திைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் குைிப்பிைத்தக்கது. பலமுடை அழிக்கப்பட்டு, 

உருைாக்கப்பட்டுள்ள இந்த கல்லடைக் பகாைில், 1810ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த ஒரு தீ 
ைிபத்திற்குப் பின் இறுதி முடையாகக் கட்டிதயழுப்பப்பட்ைது. கைந்த ஒன்பது ோதங்களாக 
நடைதபற்ை இந்த புதுப்பிக்கும் பணிக்தகை அடைத்து திருஅடைகளும், ைடபகளும் 
இடணந்து, 40 இலட்ைம் ைாலர்கள் நிதி உதைி தைய்துள்ளை என்று ஊைகங்கள் 
கூறுகின்ைை. 

சுற்றுச்சூழல் : 60 பகொடி குழந்பதகள், தண்ைரீின்ைி தவிக்கும் நிபல உருவொகும் 

 

இந்தியாைில், தண்ணரீுக்காகக் காத்திருக்கும் குழந்டதகள் - AFP 

இவ்வுலகில், தண்ணரீ் பகிர்ைில், தற்பபாதுள்ள நிடல நீடித்தால், 2040ம் ஆண்டுக்குள் 60 

பகாடி குழந்டதகள், தண்ணரீின்ைி தைிக்கும் நிடல உருைாகும் என்று, UNICEF அடேப்பு 



தைளியிட்டுள்ள புதிய அைிக்டக கூறுகிைது. ோர்ச் 22,  உலக தண்ணரீ் நாடளதயாட்டி, 

ஐ.நா.ைின் குழந்டதகள் நல அடேப்பாை UNICEF, இவ்ைைிக்டகடய தைளியிட்டுள்ளது. 
"ைருங்காலத்டதப்பற்ைியத் தாகம்: ோைிைரும் காலநிடலயில், தண்ணரீும், குழந்டத 
களும்" என்ை தடலப்பில் தைளியாகியிருக்கும் இவ்ைைிக்டகயில், சுற்றுச்சூழல் 
ோற்ைங்களால், ேிக ைிடரைிலும், ேிக அதிக அளைிலும் பாதிக்கப் படுைது குழந்டதகபள 
என்று கூைப்பட்டுள்ளது. சுத்தோை, பாதுகாப்பாை தண்ணரீ் குழந்டதகளுக்குக் 
கிடைக்காேல் பபாைால், ைருங்காலபே தபரும் பாதிப்புக்கடளச் ைந்திக்கபைண்டியிருக்கும் 
என்று UNICEF தடலடே இயக்குைர், ஆந்தைி பலக் (Antony Lake) அைர்கள், கூைிைார். 
இன்டைய உலகில், சுத்தோை நீர் கிடைக்காத நிடலயால், 66 பகாடிபய, 30 இலட்ைம் ேக்கள் 
துன்புறுகின்ைைர் என்றும், 5 ையதுக்குட்பட்ை 800க்கும் அதிகோை குழந்டதகள், நீரிைால் 
உருைாகும் பநாய்களால், ஒவ்தைாரு நாளும் இைக்கின்ைைர் என்றும் UNICEF அைிக்டக 
கூைியுள்ளது. 

ஞொயிறு மபை உபர : நொங்களுமொ ைொர்பவயற்பைொர்? அருட்ைைி இபயசு 
கருைொநிதி   
26 ோர்ச் 2017: தைக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு 1 ைாமுபைல் 16:1,6-7,10-13 / எபபைியர் 5:8-14 / 

பயாைான் 9:1-41  

ைில இடைைார்த்டத பகுதிகள் தாங்கள் என்ை தைால்கிபைாம் என்படத அப்படிபய நம் 
கண்கள் முன்பாக நைத்திக்காட்டும் தன்டே தகாண்ைடை. அப்படிப்பட்ை இடைைார்த்டதப் 
பகுதிகளில் இருந்துதான் இன்டைய முதல் ேற்றும் மூன்ைாம் ைாைகங்கடள நாம் 
ைாைிக்கின்பைாம்.  

இன்டைய முதல் ைாைகம் (காண். 1 ைாமு 16:1,6-7,10-13) ைாமுபைல் இடைைாக்கிைர் 
தாைதீு அரைடர அருள்தபாழிவு தைய்யும் நிகழ்டை நேக்குச் தைால்கிைது. இந்த 
ைாைகத்டத ைாைிக்கும் நாம் அப்படிபய அந்தக்காட்ைியின் ஒரு உறுப்பாக 
ோைிைிடுகிபைாம் என்பதுதான் ஆச்ைர்யம். ஒரு பாலஸ் தீைத்துப் பாடலைைம். அதன் 
நடுைில் ஈைாயின் ைடீு. அைருக்கு ஏழு ேகன்கள். தநடுந்தூரம் பயணம் தைய்து ைருகிைார் 
ைாமுபைல். தைக்கு கைவுள் தகாடுத்திருக்கும் பணிடய நிடைபைற்றும் முகோக டகயில் 
எண்தணய் நிடைந்த தகாம்பு ஒன்டை டைத்திருக்கிைார். ைடீ்டிற்குள் நுடழந்தைர் 
ஈைாயின் மூத்த ேகன் மூக்கும், முழியுோக இருந்தடத பார்த்தவுைன் ஓடிச்தைன்று 
அருள்தபாழிவு தைய்ய முடைகின்ைார். ‘தம்பி, தபாறுங்க! இைர் இல்ல அைர்!’ எை அைடர 
தடுக்கின்ைார் கைவுள். இப்படிபய ஒவ்தைாருைராக கைந்து தைல்ல, கடைைியில் 
கடைக்குட்டி தாைதீு அடழத்துைரப் படுகின்ைார். ‘ைிைந்த பேைியும், ஒளிரும் கண்களும் 
தகாண்ை அழகிய பதாற்ைம்’ என்ை ைார்த்டதகடள ைாைிக்கும்பபாபத, நம்ோல் தைந்நிை 
பேைி தகாண்ை, அங்கங்பக அரும்பி நிற்கும் பூடை முடி தகாண்ை, தைளிச்ைத்தில் 
ேின்னும் தாைடீத கற்படை தைய்துைிை முடிகிைது.  

ைாமுபைல் இடைைைின் துடணதகாண்டு தகுந்த நபடரக் கண்டுதகாள்கின்ைார். இந்த 
நிகழ்ைில் ைாமுபைல் இரண்டு பார்டை நிடலகடளக் கைந்து ைருகின்ைார். முதலில், தான் 
பார்ப்பது பபால பார்க்கின்ைார். இரண்ைாைதாக, கைவுள் பார்ப்பது பபால பார்க்கின்ைார். 



அல்லது முதலில், ேைிதர் பார்ப்பது பபால பார்க்கின்ைார். இரண்ைாைதாக, கைவுள் பார்ப்பது 
பபால பார்க்கின்ைார்.  கைவுள் தரும் அக ஒளி அைருக்கு பார்டை ோற்ைத்டத தருகின்ைது. 
ஒளி இருந்தால்தான் பார்க்க முடியும் என்பது அைிைியல் உண்டே. அதாைது, ஒளி 
தபாருள்களின் பேல் பட்டு, அந்த ஒளி ேீண்டும் நம் கண்களின் ஒளித்திடரடய பநாக்கி 
பயணம் தைய்தால்தான் அந்தப் தபாருள் நம் கண்ணில் படுகிைது.  

ஆக, ஒளி, எதிதராளி, பார்க்கிைைரின் ஒளித்திடர இந்த மூன்றும் ைரியாக இருந்தால்தான் 
பார்டை ைாத்தியோகும். கைவுள் காட்டிய ஒளி எதிதராளி யாக ைாமுபைலின் 
ஒளித்திடரயில் ைிழுந்ததால், ைாமுபைல் தாைடீத அரைராக அடையாளம் 
கண்டுதகாள்கின்ைார். இபத திடை இயக்கம்தான் இன்டைய நற்தைய்தி ைாைகத்திலும் 
(காண். பயாைா 9:1-41) காணக்கிைக்கிைது. கடதயும், இடையியலும் ேிக அழகாக கலந்த 
கலடை என்றும், இது பயாைான் நற்தைய்தியாளரின் இலக்கியத் திைத்திற்காை 
முக்கியோை ைான்று என்றும் இந்த இடைைாக்கு பகுதி கருதப்படுகின்ைது. இன்டைய 
நற்தைய்தி ைாைகத்டத இரண்டு தபரும்பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்:  

அ. பார்டை அற்ைைர் பார்டை தபறுதல் (9:1-12) ஆ. உடரயாைல்களும் பகள்ைிகளும் (9:13-

41) 

அ. ைொர்பவ அற்ைவர் ைொர்பவ சைறுதல் (9:1-12) ‘இபயசு தைன்று தகாண்டிருக்கும்பபாது’ 
என்று நற்தைய்தி ததாைங்குகிைது. அைர் எங்பக தைன்று தகாண்டிருந்தார் என்பதும், 

எப்பபாது தைன்று தகாண்டிருந்தார் என்பதும் தைால்லப்பைைில்டல. பார்டையற்ை 
ஒருைடர ைழியில் இபயசு காண் கின்ைார். ஆக, பார்டை உள்ள ஒருைர் தான் பார்டை 
அற்ைைடரக் காண முடியும். பார்டையற்ை நபர் இபயசுடைப் பார்த்தார் என்ைால் கடத 
அப்படிபய முடிந்துைிடும். அந்பநரம் இபயசுைின் ைீைர்களும் உைைிருக்கின்ைைர். ‘ரபி, இைர் 
பார்டையற்ைைராய் பிைக்க காரணம் இைர் தைய்த பாைோ? அல்லது இைர் தபற்பைார் 
தைய்த பாைோ?’ என்று பகள்ைி எழுப்புகின்ைைர். தபற்பைார் தைய்த பாைம் பிள்டளகளுக்கு 
ைரும் என்பதும், பிைக்குமுன்பப ஒருைர் பாைம் தைய்திருக்க ைாய்ப்பு இருக்கிைது 
என்பதும் யூதர்களின் கருத்து. ஆடகயால்தான் இந்தக் பகள்ைி. பேலும், இங்பக பாைம் 
என்பது அைதநைி பிைழ்வு அல்ல. ோைாக, கைவுளின் தைளிப்பாட்டிற்குத் தகுந்த பதில் 
அளிக்காத நிடலபய பாைம். ஆைால், இபயசு ைீைர்களின் பகள்ைிக்கு பைறு பதிடல 
அளிக்கின்ைார். அைரின் பார்டையற்ை நிடல பாைத்தால் ைந்தது அல்ல. ோைாக, 

கைவுளின் திட்ைம் தைளிப்படுைதற்காக ைந்தது என்கிைார். “நான் உலகில் இருக்கும்ைடர 
நாபை ஒளி!” என்று தன்டை அைர்களுக்கு ஒளியாக தைளிப்படுத்துகிைார் இபயசு.  

தன் உேிழ்நீரால் பைறு உண்ைாக்கி பார்டை அற்ைைரின் கண்களில் பூைி, ைிபலாைாம் 
குளத்தில் பபாய் கழுவுோறு கட்ைடளயிட்டு அனுப்பிைிடுகிைார் இபயசு. அந்த நபர் 
தைியாகச் தைன்ைாரா? யார் உைன் தைன்ைார்கள்? தண்ணரீில் கழுைிய பின் அைர் யாடர 
முதல்முதலாக பார்த்தார்? இந்தக் பகள்ைி களுக்கு ைிடையில்டல. ஆைால், பார்டை 
தபற்ைவுைன் அந்த நபர் திரும்பி ைருகிைார். இந்த நிகழ்ைில் இபயசுவும், ைீைர்களும், 

பார்டையற்ை நபரும் ேட்டுபே இருந்தாலும், ேற்ை யூதர்களும் இருக்க ைாய்ப்பு 
இருக்கிைது.  



ஆடகயால்தான், பார்டை தபற்று ைந்த நபடரப் பார்த்து, அைடரப் பற்ைி ேக்கள் பபை 
ஆரம்பிக்கின்ைார்கள். ‘பைய் இைடை யார்னு ததரியுதா?’ ‘இைன்தான் பகாைிலில் பிச்டை 
எடுத்துக்தகாண்டிருந்தைன்’ ‘இைன்தான் அைன்’  எை ைிலரும், ‘அைைல்ல இைன்’ எை 
ைிலரும் பபசுகின்ைைர். ஆைால், அைர் ‘நான்தான் அைன்’ எை தன்டை புதிய ேைிதைாக 
அைர்கள் முன் நிறுத்துகின்ைார்.  

‘ஆகா, இைனுக்கு பார்டை கிடைத்துைிட்ைது!’ எை ைமூகம் அைடைக் 
தகாண்ைாைைில்டல. உைைடியாக, அது எப்படி எை ஆராய்ச்ைி தைய்ய ஆரம்பிக் கிைது. 
ஒருைன் நல்ல நிடலக்கு உயர்ந்தால் நாமும் பல பநரங்களில் அடத 
பாராட்டுைதில்டலதாபை. ‘அைன் இப்படி ைம்பாதித்தான். அப்படிைம்பாதித் தான்’ எை 
குடை கண்டுபிடிக்க ததாைங்கிைிடுகிபைாம். இைர்களின் உள்ளத்து தைைாை உணர்டை 
அைியாேல், அைரும் பச்டை பிள்டள பபால எல்லா ைற்டையும் ஒப்புைிக்கத் 
ததாைங்குகின்ைார். ‘இபயசு எைப்படும் ேைிதர்’ எை இபயசுடை அடையாளம் காட்டுகிைார். 
இைரின் இந்த ைார்த்டத ேிக முக்கியம். ஏதைைில், இதுபை ‘இைர் ஓர் இடைைாக்கிைர்’ 
(9:17) ‘இைர் ஓர் ஆண்ைைர்’  (9:38) எை அடுத்தடுத்த நிடலயில் இைரின் நம்பிக்டகயாக 
உயரும். இந்தப் பகுதியின் நிடைைில் பார்டை அற்ைைர் பார்டை தபற்றுைிட்ைார். 
நாைகத்தின் முதல் பகுதி முடிகிைது.  

ஆ. உபரயொடல்களும் பகள்விகளும் (9:13-41)  

நாைகத்தின் இரண்ைாம் பகுதிடய ஐந்து காட்ைிகளாக பிரிக்கலாம்:  
காட்ைி 1: பார்டை தபற்ைைரும் பரிபையர்களும் (13-17)  

காட்ைி 2: யூதர்களும் பார்டை தபற்ைைரின் தபற்பைார்களும் (18-23)  

காட்ைி 3: பார்டை தபற்ைைரும் பரிபையர்களும் (24-34)  

காட்ைி 4: இபயசுவும் பார்டை தபற்ைைரும் (35-38)  

காட்ைி 5: இபயசுவும் பரிபையர்களும் (39-41)  

இபயசு உேிழ்நீரால் பைறு உண்ைாக்கி குணம் தந்தது தான் பரிபையர்களால் 
ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒன்ைாக இருக்கிைது. இப்படி குணம் தருைது கிபரக்க-உபராடே 
காலத்தில் நடைமுடையில் இருந்தாலும், இபயசு இடதச் தைய்த நாள் ஓய்வுநாள் 
என்பதால் இது குற்ைோகிைது. ேிஷ்ைா ைபாத் 7.2ன் படி ஓய்வுநாளில் ‘(ோவு) பிடைைது’ 
என்பது தடைதைய்யப்பட்ை தையல். உேிழ்நீரால் பைறு பிடைந்ததால் இபயசு இந்த 
தடைடய ேீைியைர் ஆகின்ைார். ஆக, இப்படி தடைேீைிய பாைி நல்லது தைய்ய முடியுோ?  

இதுதான் அடுத்த ைாதம். ‘பாைியாக இருந்தால் எப்படி நலம் தர முடியும்? ஆக, அைர் 
பாைேில்லாதைர்’ - இது பார்டை தபற்ைைரின் ைாதம். ‘இல்டல. அைர் கைவுளிைேிருந்து 
ைந்தைர் அல்ல. அப்படி ைந்திருந்தால் அைர் எப்படி தடைடய ேீறுைார்?’ - இது 
பரிபையர்களின் ைாதம்.  

இந்த ைிடைததரியாத பகள்ைிகளுக்கு நடுபை ைிக்கித்தைிக்கின்ைைர் ைாைகர்கள். ‘அைடரப் 
பற்ைி நீ என்ை தைால்கிைாய்?’ என்று பகட்க, ‘அைர் ஓர் இடைைாக்கிைர்’ என்கிைார் பார்டை 



தபற்ைைர். காட்ைி அப்படிபய தபற்பைார்களின் இல்லத்திற்கு ோறுகின்ைது. பார்டை 
அற்ைைரின் பபச்டை ஏற்றுக்தகாள்ளாத பரிபையர்கள் பஸ் பிடித்து தபற்பைார்கடளத் 
பதடிப் பபாகிைார்கள். ‘எப்படியும் இபயசுடைக் குற்ைைாளி ஆக்க பைண்டும்’ என்ை 
முடைப்பில்தான் இவ்ைளவு தேைக்தகடுகிைார்கள். தபற்பைார்கள் பரிபையர்களுக்குப் 
பயந்துதகாண்டு, ‘அைன் ையதுைந்தைன்தாபை. அைைிைபே பகட்டுக்தகாள்ளுங்கள்’ எைச் 
தைால்லி ைிலகிக்தகாள்கிைார்கள்.   

ேீண்டும் ைாக்குைாதம் ததாைர்கிைது.  பார்டை தபற்ைைரும் அைர்களுக்கு அைிவுடர 
தைால்ல ஆரம்பிக்கிைார். அது அைர்களுக்குப் பிடிக்கைில்டல. இறுதியில், இபயசுவும் 
பரிபையர்களும் உடரயாடுகின்ைைர். ‘பார்டை அற்பைார் பார்டை தபைவும், பார்டை 
உடைபயார் பார்டையற்பைார் ஆகவும் ைந்பதன்’ என்கிைார் இபயசு. ஆக, இங்பக முதலில் 
‘பார்டை’ என்பது பநரிடையாகவும், இரண்ைாைதாக ‘உருைகோகவும்’ டகயாளப்படுகிைது.   

‘நாங்களுோ பார்டையற்பைார்?’ இந்தக் பகள்ைி பரிபையர்களின் பகள்ைியாக இருந்தாலும், 

இந்த நிகழ்டை ைாைிக்கும் ஒவ்தைாருைரும் இபயசுடைப் பார்த்து இடதக் 
பகட்கபைண்டியதாகின்ைது.  இபயசு இந்தக் பகள்ைிக்கு பநரிடையாக பதில் தைால்லாேல், 

‘பாைம் தைய்ைபத பார்டையற்ை நிடல’ எை முடிக்கின்ைார்.  பயாைான் நற்தைய்தியின் 
அழகு என்ைதைன்ைால், ஒவ்தைாரு நிகழ்ைிலும் பயாைான் அர்த்தத்டத இரண்டு 
நிடலகளில் பதிவு தைய்ைார்: பேபலாட்ை நிடல, ஆழ்நிடல. பேபலாட்ை நிடலயில் இந்த 
நிகழ்ைில் பார்டை தபறுதல் என்பது கண்பார்டை தபறுைடதயும், ஆழ்நிடல யில் 
பாைத்திலிருந்து ைிடுதடல தபறுதல் என்படதயும் குைிக்கிைது.  

இந்தக் கருத்டத ஒட்டிபய இன்டைய இரண்ைாம் ைாைகத்தில் (காண். எபப 5:8-14) தூய 
பவுலடியார் எபபசு நகரத் திருச்ைடபடய அைிவுறுத்துகின்ைார். ‘ஒளி தபற்ை ேக்களாக 
ைாழுங்கள்’ என்று ததாைங்கி, ‘தூங்குகிைைபை, ைிழித்ததழு. இைந்தைபை, உயிர்தபற்தைழு. 
கிைிஸ்து உன்ேீது ஒளிர்ந்ததழு ைார்’ எை கிைிஸ்துைின் ஒளிடய ஒவ்தைாருைரும் 
தபற்று, எதிதராளிக்க அடழக்கின்ைார்.  

இவ்ைாைாக, பார்டை இல்லாத நிடலயிலிருந்து பார்டை தபற்ை நிடலக்கு கைந்து 
தைல்கின்ைார் அந்த நபர். பார்டை இருந்தும் இபயசுடைக் கண்டு தகாள்ளாேல் 
இருக்கின்ைைர் பரிபையர்கள். ஆக, இபயசுைின் ஒளி பார்டையற்ை நபரின் பேல் 
எதிதராளித்ததால் அைர் இபயசுடை, ‘ேைிதராகவும்,’ ‘இடைைாக்கிைராகவும்,’ 

‘ஆண்ைைராகவும்’ கண்டுதகாள்கின்ைார். பரிபையர்களிைம் அந்த ஒளி இல்டல. ஆக, 

அைர்களால் இபயசுடைக் கண்டு தகாள்ள முடியைில்டல. 

இன்பைய இபைவொக்கு வழிைொடு நமக்கு பவக்கும் வொழ்க்பகப் ைொடங்கள் இபவ:  

1. எதிர்மபை என்ைது ைிரச்சிபனயொ அல்லது வொய்ப்ைொ? பார்டையற்ை நபடரக் 
கண்ைவுைன், ‘பார்டை அற்ை நிடல’ என்பது ஓர் எதிர்ேடை நிகழ்வு. அந்த நிகழ்டை 
இரண்டு ைடகயாகப் பார்க்கலாம். ைீைர்கள் இடத பிரச்ைிடையாகப் பார்க்கின்ைைர். 
ஆடகயால், ‘இது இைரின் தைைா? அல்லது தபற்பைாரின் தைைா?’ எைக் பகட்கின்ைைர். 



ஆைால் இபயசு இடத ைாய்ப்பாகப் பார்க்கின்ைார். ஆடகயால் தான், ‘கைவுளின் தையல் 
இைர் ைழியாக தைளிப்படும்தபாருட்டு இப்படிப் பிைந்தார்’ என்கிைார் இபயசு. நம் 
ைாழ்ைில் நேக்கு ைரும் எதிர்ேடை நிகழ்வுகடள நாம் அணுகும்ைிதம் எப்படி 
இருக்கிைது? பிரச்ைிடையாகப் பார்க்கும்பபாது நாம் ஒருைர் ேற்ைைடரக் குற்ைைாளியாக 
பார்க்கின்பைாம். ைாய்ப்பாகப் பார்க்கும்பபாது நாம் தபாறுப்பு ணர்வுள்ளைர்களாக 
ோறுகின்பைாம்.  

2. கூட்டத்தினர், யூதர்கள், ைரிபசயர்கள் இந்த மூன்றுபபரும் பார்டை தபற்ை நபபராடு 
ைாக்குைாதம் தைய்கின்ைைர். பார்டை இல்லாத நபர் அபத நிடலயில் இருக்க பைண்டும் 
என்று ைிரும்புகின்ைைர். அைர் பார்டை தபற்ைது அைர்களால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத 
ஒன்ைாக இருக்கிைது. நாம் ைாழும் உலகம் இப்படிப்பட்ைதுதான். நாம் தாழ்ைாை 
நிடலயில் இருந்தால் அபத நிடலயில் நாம் ததாைர்ந்து இருக்க பைண்டும் எை 
நிடைக்கின்ைது. ஆக, இந்த உலகத்தில் நாம் துணிந்து ைாழ பைண்டும். பேலும், நாம் 
இப்படிப்பட்ைைர்களாக இருக்கக்கூைாது. தாழ்ந்திருக்கும் ஒருைர் உயர்ந்துைர முயற்ைி 
தைய்தால் நாம் இன்னும் உற்ைாகப்படுத்தி தூக்கிைிை பைண்டும்.  

3. அவன் வயதுவந்தவன்தொபன! பார்டை அற்ைைர்-தபற்ைைரின் தபற்பைார்கள் தைால்லும் 
ேறுதோழி, ‘அைன் ையதுைந்தைன்தாபை. அைைிைபே பகட்டுக்தகாள்ளுங்கள்’ என்று 
தைால்கின்ைைர். இடையனுபைம் என்பது இப்படித்தான். நான்தான் அடத அனுபைிக்க 
பைண்டும். எைக்காக அல்லது எைக்குப் பதிலாக என் தபற்பைாபரா, எைக்கு 
ைழிகாட்டியாய் இருப்பைர்கபளா அடத அனுபைிக்க முடியாது.   

4. மொனிட மகனிடம் நம்ைிக்பக சகொள்கிைரீொ? பார்டை அற்ை அந்த நபர் இபயசுடை 
‘ேைிதராகவும்,’ ‘இடைைாக்கிைராகவும்,’ ‘ஆண்ைைராகவும்’ கண்டுதகாள்கின்ைார். 
‘ஆண்ைைபர, நம்பிக்டக தகாள்கிபைன்’ எை ைரணாகதி ஆகின்ைார். கைவுடளப் பற்ைிய நம் 
உடரயாைல்கள், ைிைாதங்கள், ேற்றும் பதைல்கள் அடைத்தின் இறுதியிலும் நேக்குத் 
பதடை இந்த ைரணாகதிபய.  

5. நொங்களுமொ ைொர்பவயற்பைொர்? பரிபையர்களின் இந்தக் பகள்ைியிபலபய, ‘ஆம்’ என்ை 
பதில் ேடைந்திருக்கிைது. 

... 
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