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‘விழிப்பாயிருங்கள்; ஏனெனில் உங்கள் ஆண்டவர் எந்த நாளில் வருவார் 
எெ உங்களுக்குத் னதரியாது. இரவில் எந்தக் காவல் வவளையில் திருடன் 
வருவான் என்று வீட்டு உரிளையாைருக்குத் னதரிந்திருந்தால் அவர் 
விழித்திருந்து தம் வீட்டில் கன்ெமிடவிடைாட்டார் என்பளத அறிவீர்கள். 
எெவவ நீங்களும் ஆயத்தைாய் இருங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் நிளெயாத 
வநரத்தில் ைானிட ைகன் வருவார்.” (ைத் 24:42-44) 
 

நடைபெற்று முடிந்த,  ஆசிய ஆயர்கள் 
பெரடைகளின் கூட்ைடைப்பு, FABC 50-ன் 

நிடைவுச் பெய்தி 
  

னபங்காக்: அக்வடாபர் 30, 2022 அன்று, 
ஆசிய ஆயர் வபரளவகளின் கூட்டளைப்பு, 
FABC 50-ன் இறுதிச் னெய்திளய இங்குள்ை 
அைல உற்பவி வபராலயம் னவளியிட்டது. 
 
ஆசிய இளைைக்கவை,  ஆசியாவில் உள்ை 
கத்வதாலிக்க திருஅளவயின் ஆயர்கைாகிய  
நாங்கள், இந்த ைகிழ்ச்சி, நம்பிக்ளக ைற்றும் 
ஒற்றுளையின் னெய்திளய உங்களுடன் 
பகிர்ந்து னகாள்கிவைாம். 17 ஆயர்கள் 
வபரளவகளையும் ைற்றும் ஓரியண்டல் 
திருஅளவகளின்  இரண்டு ஆயர்கள் 

வபரளவகளையும்  உள்ைடக்கிய ஆசிய 
ஆயர்கள் வபரளவ கூட்டளைப்பு (FABC) 
மூலம் ஆசியா மீது கடவுள் னபாழிந்துள்ை 
ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறு 
கிவைாம்.  
 

‘ஆசிய ைக்கைாக இளைந்து பயணித்தல்’ 
என்பது நடந்து முடிந்த நைது  வபரளவயின்  
கருப்னபாருைாக இருந்தது. இப்னபான் விழா 
வபரளவயில்  கடந்த 50 ஆண்டுகால 
எங்கைது பயைத்ளத மீண்டும் 
உறுதிப்படுத்தவும், ஆசிய திருஅளவக்குப்  
புத்துயிர்  ஊட்டவும், பணிக்காெ புதிய 
வழிமுளைகளைப் பற்றி  சிந்திக்கவும்    
முயன்வைாம். னதாடக்க விழாவின் வபாது 
தாய்லாந்து அரசு பண்பாட்டுத்துளை 
அளைச்ெர் முன்னிளலயில் எங்கள் 50-வது 
னபாதுப் வபரளவளய னகௌரவித்ததற் 
காகவும், அன்பாெ வரவவற்பிற்காகவும் 
தாய்லாந்து  அரசுக்கு நாங்கள் ஆழ்ந்த 
நன்றிளயத் னதரிவித்துக் னகாள்கிவைாம். 
FABC 50 னபாது வபரளவ சிைப்பாக 
நடத்திய தாய்லாந்தின் கத்வதாலிக்க 
ஆயர்கள் வபரளவக்குக் குறிப்பாக பாங்காக் 
ைளைைாவட்டத்திற்கு எங்கைது ஆழ்ந்த 
பாராட்டுகளைத் னதரிவித்துக் னகாள்கி 
வைாம் 
 

 திருத்தந்ளத ைற்றும்  அளழக்கப்பட்ட பிை 
ஆயர்கள் வபரளவகளின் பிரதிநிதிகள் 
எங்களுடன் இருந்ததில் நாங்கள் ைகிழ்ச்சி 
யளடந்வதாம். இளைவவண்டல், னெவிொய்த் 

தல், பகுத்தறிதல் ைற்றும் ஒருவளர 
னயாருவர் ஊக்கப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் 
பயனுள்ை காலைாக இப்வபரளவ காலம் 
அளைந்தது.    

ைாநாட்டில் எங்கள் கருத்துப்பரிைாற்ைங்கள் 
மூலம், நாங்கள் ஆசியாவின் ஆன்ைாளவத் 
னதாட்வடாம். அவத ெையம், ஆசியா 
விலுள்ை ைளைைாவட்டங்கவைாடு  
இளைந்து பயணிப்பதற்கும், சிைந்த 
ஆசியாவுக்காக அதிக அர்ப்பணிப்புடன் 
பணியாற்றுவதற்கும் னவளிப்படுு்தப்பட்ட 
நம்பிக்ளக, ளதரியம் ைற்றும் உறுதியால் 

நாங்கள் ஈர்க்கப்பட்வடாம். 
 
ஆசியாவில், உதவிக்காகவும் நீதிக்காகவும் 
உதவிக்வகட்டு கூக்குரலிடுவளதக் வகட்கும் 
இப்பன்முகக் கண்டத்தின் னவவ்வவறு 
குரல்கள்  எங்களுக்கு னபரும் ெவாலாக 
ஒலித்தது. அவற்றுள்: 
 
• கண்ணியைாெ வாழ்க்ளகக்காக ஏங்கும் 

ஏளழகள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ைற்றும் 
ஒதுக்கப்பட்டவர்களின் துன்பங்கள், 
உண்ளையாெ ைனித கண்ணியம் ைற்றும் 
பாதுகாப்பாெ இடங்களைத் வதடும் 
அகதிகள், புலம்னபயர்ந்வதார், இடம் 
னபயர்ந்த ைற்றும் பழங்குடி ைக்களின் 
வவதளெகள். 

• சுரண்டல், காலநிளல ைாற்ைம் ைற்றும் 
புவி னவப்பைளடதல் ஆகியவற்றின் 
பாதிப்புகளுடன் இயற்ளகயும்  இன்னும் 
அதிக அைவு பராைரிக்கப்பட வவண்டும் 
என்று னகஞ்சுகிைது, 

• திருஅளவயிலும் ெமூகத்திலும் அதிக 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த னபாறுப்புகளைத்  
வதடும் இளைஞர்களின் கெவு, 

• தங்கள் கண்ணியத்ளத ைதிக்கும் ைற்றும் 
தங்களின் ெரியாெ இடத்ளத அங்கீ 
கரிக்கும், சிைந்த  ைற்றும் அளெ 
வரிடமிருந்தும் அதிக ஆதரளவ எதிர் 
பார்க்கும்  னபண்களின் குரல்கள் ைட்டில் 
நாங்களும் ஆழ்ந்த கவளல னகாண்டுள் 

வைாம். டிஜிட்டல் புரட்சி 
வநர்ைளையாகவும் எதிர்ைளையாகவும் 
பாதித்தது இளை ைக்களை பாதித்து 
வருவளதயும் அறிய முடிந்தது. 

 

இளைவவண்டல் ைற்றும் கடவுளின் வபருத 
விளய நம்பி வைற்கண்ட ெவால்களுக்குப் 
பதிலளிக்க விரும்புகிவைாம். ஆசியாவில், 
அளைதியும் நல்லிைக்கமுவை முன்வொக்கி 
னெல்ல ஒவர வழி என்று நாங்கள் 
நம்புகிவைாம். னநருங்கிய உைவு, 
னெவிைடுத்தல் ைற்றும் உண்ளையாெ 
பகுத்துைர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் 

எங்கள் ஊழியத்திற்காெ புதிய பாளதகளை 
நாங்கள் வகுத்துள்வைாம்.   
வதளவயில் உள்ைவர்களுக்கு  ைகிழ்ச்சி 
யுடன் வெளவ னெய்ய அளழக்கப் 
பட்டுள்வைாம். 
 

"பூமியின் அழுளக ைற்றும் ஏளழகளின் 
அழுளக ஆகிய இரண்டிற்கும்" ொதகைாக 
பதிலளிக்க  வைய்ப்புப்பணிகளின்  ைாற்ைத் 
திற்கு நாங்கள் அளழக்கப்பட்டுள்வைாம். 
 

வநர்ளையாெ உளரயாடல் வழியாகவும் 
பிைருக்குச் னெவிைடுப்பதன் வழியாகவும்  
நல்லிைக்கத்திலும் அளைதியிலும்  நாங்கள் 
வாழ விரும்புகிவைாம். 
 

ைற்ை ெையங்கள் ைற்றும் ைரபுகளைச்  
வெர்ந்த நைது ெவகாதர ெவகாதரிகளுடன் 
இளைந்து அளைதி ைற்றும் நல்லிைக்க 
கலாச்ொரத்ளத வைம்படுத்த நாங்கள் 
முயல்கிவைாம். 
 

ெையங்கள் ைற்றும் ைரபுகளுக்கு இளடவய 
ைட்டுைல்ல, ைனித உரிளைகள், வறுளை 
ஒழிப்பு, ைனித கடத்தல், பூமியின் 
பராைரிப்பு ைற்றும் பிை னபாதுவாெ 
கவளலகள் வபான்ைவற்றில் அரசு, 
தன்ொர்வ னதாண்டு நிறுவெங்கள் ைற்றும் 
னபாது அளைப்புகளுடன் னகாள்ளக 
ரீதியாெ ஈடுபாட்டின் மூலம் உைவுகளை 
வைம்படுத்த  நாங்கள் எங்களை அர்ப் 
பணிக்கிவைாம். 
  

இந்தப் தீர்ைாெங்களில்  ஒன்ைாகப் பயணிப் 
பதன் மூலம், நாங்கள் உலகிற்கு அதிக 
அர்ப்பணிப்புடன் வெளவ னெய்ய இயலும் 
என்று நம்புகிவைாம்.  ஆசியாவில் உள்ை 
கத்வதாலிக்க திருஅளவ எப்வபாதும் ஒரு 
சிைந்த ஆசியாவிற்காகவும், நைது ைக்கள் 
அளெவரின் நலனுக்காகவும் பாடுபடும்  
என்று இந்த கண்டத்தில் உள்ை நைது 
இளைைக்களுக்கு நாங்கள் உறுதியளிக் 
கிவைாம்.  உங்கள் இளைவவண்டல்களில் 
எங்களை நிளெவில் னகாள்ளுைாறு 
தாழ்ளையுடன் வவண்டுகிவைாம். நிளைவாக, 
ைனித குடும்பம் ைற்றும் அளெத்து 
பளடப்புகளுக்காெ  வெளவயில் நாங்கள்  
இளைந்து, ஒன்ைாக பயணிக்கிவைாம் 
என்பளத உறுதியாக அறிவிப்பதில் 
ைகிழ்கிவைாம்.  
 

கர்திொல் ொர்ல்ஸ் னைௌங் வபா SDB 

கிள்ளானில் ‘ைரணமும் 
நிடைைாழ்வும்’ தடைப்பில் 

பொற்பொழிவு 
நடைபெற்ைது  

50-வது ஆசிய ஆயர்கள் கூட்டுப் வபரளவயில் பங்வகற்ை கர்திொல்கள், வபராயர்கள் ைற்றும்  ஆயர்கள் 

கிள்ைான்: அருள்தந்ளத வடவிட் ரீகன் Cap 
அவர்களின் “நிளைவாழ்வு (ைரைம், தீர்ப்பு, 
விண்ைகம் ைற்றும் நரகம்)” என்ை தளலப்பில் 
நடந்த னொற்னபாழிவின்  இரண்டாம் பகுதி. 
நவம்பர் 12 அன்று இங்குள்ை புனித லூர்து 
அன்ளெ ெமூக ைண்டபத்தில்   நளடனபற்ைது. 
ைரைம் குறித்த முதல் அைர்வில் கலந்து 
னகாள்ைாதவர்களின்  நலனுக்காக, 
ைரைத்திற்குப் பிைகு நாம் எங்கு 
வபாகக்கூடும்  என்பளத முன்னிளலப் 
படுத்துவதற்காக வடவிட் ரீகன் னெல்வந் தரும்   
லாெரும் தளலப்பிலாெ உவளையுடன் 

னதாடங்கிொர் 
 

அன்று னொற்னபாழிளவத்  னதாடங்குவதற்கு 
முன், பங்வகற்பாைர்களை அவர்களின் இறுதி 
இலக்குக்காெ சிந்தளெ உள்ைதா என்பளதப் 
பற்றி சிந்திக்க அவர் அளழத்தார், வைலும் 
அவர்கள் இைந்த பிைகு  எங்கு னெல்வார்கள் 
என்பளத  உறுதியாக அறிந்துள்ைெரா? 
என்பது பற்றியும் சிந்திக்கத் தூண்டிொர்.  
 

ைரைத்திற்குப் பின் வாழ்வில், ஆன்ைாக்கள் 
எங்கு னெல்கின்ைெ என்பளத விவரிக்க 
எபிவரய னைாழியில் பயன் படுத்தப்படும்    
னொற்கைாெ  ‘க்னவவர்  ைற்றும் ஷூல்’  
 

-னதாடர்ச்சி அடுத்தப் பக்கம் 

னொற்னபாழிவாற்றும் அருள்தந்ளத வடவிட் ரீகன் 
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சென்ற வாரம் இயேசு கிறிஸ்து உலக   
அரெர் செருவிழாயவாடு திருவழிொட்டின் 
மூன்றாம் ஆண்டினை  நினறவு செய்ய ாம். 
இன்று திருவருனகக்காலத்தின் மு ல் 
வாரத்தில் அடிசேடுத்து னவக்கி யறாம். இது 
ஓர் எதிர்ய ாக்கின் காலம்.  இந்  
எதிர்ய ாக்னகப் யொலத் ான் இஸ்ர யேல் 
சவகு காலமாக     காத்துக்சகாண் 
டிருந் ார்கள். எ ற்காக? சமசிோ வருவார்;   
யூ  மக்கனை எல்லாவி  துன்ெத்திலிருந்தும் 
விடுவிப்ொர் என்ெ ற்காக.  இன்னறே 
மு ல் வாெகத்தில் இனறவாக்கிைர் எொோ 
மகிழ்ச்சி நினறந்  வாக்குறுதிகனை 
மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறுவன ப் ொர்க்கின் 
யறாம். எருெயலமிலிருந்து ஆண்டவரின் 
வாக்கு புறப்ெடும்.  இனி யொர் இல்னல. 
யொர்க்கருவிகள் எல்லாம் உழவுக்கருவி 
கைாக மாற்றப்ெடும். இனி துேரம் இல்னல, 
என்று முழங்குவன க் யகட்கியறாம்.  
 

இரண்டாவது வாெகத்தில் புனி  ெவுல்,  
இருளுக்குரிே அனைத்ன யும் கனைந்து 
விட்டு ஒளியின் ஆட்சிக்குரிேன  அணிந்து 
சகாள்ளுமாறு அனழப்பு விடுக்கின்றார்.  
தீே இச்னெகளுக்கு இடம்  ராமல், இயேசு 
கிறிஸ்துனவயே அணிந்துசகாள்ளுமாறு 

அறிவுறுத்துகின்றார். இயேசுயவா, இன்னறே 
 ற்செய்தியில் இரண்டு குறிப்புகனைத் 
 ருகின்றார். மு லாவ ாக, ய ாவாவின் 
காலத்தில் சவள்ைப்செருக்கு வரும்வனர 
மக்கள் கடவுனை நினைோமல் உண்டுக் 
குடித்து, களிோட்டம் புரிந் ைர். அ ைால் 
சவள்ைத்திைால் ொவம் செய்ய ார் 
அழிக்கப்ெட்டைர் என்றும், இரண்டாவ ாக, 
மனுமகனின் வருனக  ாம் நினைோ  
ய ரத்தில் நிகழும் என்ெ ால்,  ோராய் 
இருக்கவும் எச்ெரிக்கின்றார். 
 

இன்னறே வாெகங்கள் அனைத்தும், இன்று 
 ாம் ஏற்றும்  மு ல் திருவருனகக் கால 
சமழுகுத்திரிக்கு  மிகவும் ஒத் னமோக 
உள்ைது. ஏசைன்றால் இன்று ஏற்றும் மு ல் 
ஊ ா நிற சமழுகுத்திரி, இனறவாக் 
கிைரின் சமழுகுத்திரி என்றும் அனழக்கப் 
ெடுகிறது.   வரவிருக்கும் சமசிோனவப் 
ெற்றி மக்களுக்கு முன்ைறிவித் வர்கள் 
இனறவாக்கிைர்கயை.  எையவ ெனழே 
ஏற்ொட்டுக் காலம் ச ாடங்கி திருமுழுக்கு 
யோவான் வனர எல்லா இனறவாக்கிைர் 
களும்,  “விழித்திருங்கள்,  ோராய் 
இருங்கள், காத்திருங்கள்” என்று ான்  
அறிவுறுத்திக் சகாண்யட இருந் ார்கள்.  

இப்யொது சமசிோவின் வருனக நினறவுற்று, 
அவரின் இரண்டாம் வருனகக்காகக் 
காத்திருக்கும்  ாம் எவ்வாறு ஒளிக்குரிே 
மக்கைாக வாழப்யொகியறாம்?  இந்  
உலகின் மக்கனைப் யொல வீட்டு 
அலங்காரம், உனட, உணவு என்று 
உலனகச் ொர்ந்  வாழ்வு  வாழப் 
யொகியறாமா? அல்லது ஒளிக்குரிே 
மக்கைாக, ெகலுக்குரிே மக்கைாக,  அவர் 
எந்  ய ரத்தில் வந் ாலும்,  ோராய் 
இருக்கும் மக்கைாக இருக்க  ம்னம 
 ோரிக்க உள்யைாமா?  
 
 சுகயொகயம  ம்முனடே வாழ்வாக 
இருந் ால், ஆண்டவர் வரும்  ாள் 
 ண்டனையின்  ாைாகப் யொய்விடும்.  
 
எையவ, இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்ைர் கிறிஸ்துவின் வருனக 
நிகழ்ந் துயொல, அவர் உலகமுடிவிலும் 
மீண்டும் வருவார்; அந்  வருனகயின்யொது 
 ாம் ெந்திக்கவிருக்கும் கிறிஸ்வுக்காக,  
என்றுயம  ோராய் இருக்க இத்திருவருனகக் 
காலம்  மக்குத் தூண்டு லாக அனமயுமாறு 
இனறயவண்டல் செய்யவாம். முேற்சி 

செய்யவாம்.   ‘நீங்கள் என ச் செய் ாலும், 
கிறிஸ்துவின் அன்புக்காகச் செய்யுங்கள்’ 
என்ொர் புனி  அல்யொன்ொ. எையவ,  ாம் 
எப்சொழுது யவண்டுமாைாலும் வரக்கூடிே 
மானிடமகனை  ல்லமுனறயில் எதிர் 
சகாள்ளும் வனகயில், என ச் செய் ாலும் 
கிறிஸ்துவின் அன்புக்காகச் செய்யவாம். 
 ாம் கவைமாகவும் விழிப்ொகவும் 
இருக்கின்யறாம் என்ென ,  ாம் 
கிறிஸ்துவின் அன்புக்காகச் செய்யும் 
செேல்கைால் நிரூபிப்யொம்.  
 

-ய ாெப்பின்   யொஸ்யகா , சிரம்ொன். 

திருவருகை ைாலம்-முதல் ஞாயிறு 
 

1-ம் வாெகம்     எொ  2: 1-5 
தி. ொடல்:       122: 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 
2ம் வாெகம்:     உயரா 13: 11-14 
 ற்செய்தி:        மத் 24: 37-44 
 
ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 1                   
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 1                 
திருப்புகழ் மாலை- வாரம் 1 

கிள்ளானில் ‘மரணமும் 
நிகலவாழ்வும்’ தகலப்பில் 
ச ாற்சொழிவு நகைசெற்றது 

(முதல் ெக்ைத் சதாைர்ச்சி)  

 ‘உங்கள் இதயங்களைக் 
கலங்க விடாதீர்கள்’   

 

ஆயர், டத்த ோ க ோர்னிலியூஸ் 
பிதயோங் 

திருவருக க் ோல கெய்தி 

  

 
 

கிறிஸ்துவில்  என் அன்ொை ெயகா ர 
ெயகா ரிகயை. 
 

உலக அரெர் ஞாயிறு என்ெது  மது 
திருஅனவ வழிொட்டு  ாள்காட்டியின் 
மூன்றாம்  ஆண்டின் உச்ெமாகும்.  வம்ெர் 
27, 2022, இன்று திருவருனக காலத்தின் 
மு ல் ஞாயிறு ச ாடங்குகிறது.  
 
திருவருனக காலம் இரு ய ாக்கங்கனைத் 
 ன்னுள் சகாண்டுள்ைது. மு லாவ ாக, 
திருவருனக காலம்   என்ெது கிறிஸ்மஸ் 
அல்லது இயேசு பிறப்பு செருவிழானவக் 
சகாண் டாடுவ ற்காை  ோரிப்பு காலம். 
இ ன் மூலம் இயேசுவின் மு ல் உலக 
வருனகனே  ாம் நினைவுகூர்கியறாம்,  
இரண்டாவ ாக, இந்  திருவருனக காலம் 
இயேசுவின் இரண்டாம் வருனகனே 
நினைவுகூர்வ ற்காை ஒரு வாய்ப்ொக 
உள்ைது.  
 

இவ்வாறு திருவருனக காலம் என்ெது 
இனறவனின் இரக்கத்ன ப் செறுவ ற்காை 
ஒரு வாய்ப்ொகும், யமலும் இயேசுவின் 
மீ ாை  ம்பிக்னக, எதிர்ய ாக்கு மற்றும் 
அன்னெப் புரிந்துசகாள்வ ற்கும் சவளிப் 
ெடுத்துவ ற்குமாை காலம் என்றும் 
சொருள் சகாள்ைலாம். 
 
இம்மானுயவல், "கடவுள்  ம்யமாடு இருக் 
கிறார்" (மத். 1:23) என்ற இயேசுயவாடு 
மீண்டும் ஒன்றினணவ ற்கு இந்  
திருவருனக காலம்  மக்கு ஒரு  ல்ல 
வாய்ப்னெ வழங்கிே ற்கு  ாம் 
உண்னமயில்  ன்றியுள்ைவர்கைாக இருக்க 
யவண்டும். 
 
இந்  திருவருனக காலம், கடவுளின் 
 னலயீடு மற்றும்  ம்  டுவில் 
உடனிருப்ெ ற்காக    மது  ன்றினேத் 
ச ரிவிக்கவும்  மக்கு ஒரு  ல்ல 
வாய்ப்ொகும் (யோவான் 1:14). 
 
ெயகா ர ெயகா ரிகயை, இன்னறே 
சமய்நிகர் (virtual) உலகம், ச ாழில்நுட்ெ 
வைர்ச்சியின் அனலகைால்,  ம் ய ரத்ன  
அதிகம் எடுத்துக்சகாள்கிறது என்றால் 
மினகோகாது. அ ைால்  ாம் நினல டு 
மாறுகியறாம்.  யமலும் கடவுளுக்கும்,   ம் 
அண்னட அேலார்கள் மற்றும்   

அவருனடே ெனடப்புகள் மீது அன்பு 
செலுத்   மக்கு யொதிே ய ரமில்லாமல் 
யொகிறது.  எையவ, இந்  திருவருனக 
காலத்தில்  'விழிப்புடன் இருக்க’    ாம்  
ஒரு புதிே அணுகுமுனறனேத் ய ர்வுச் 
செய்ே யவண்டும். 
  
'ஒன்றித்து ெேணிக்கும் மக்கைாக’,  மது 
கிறிஸ் வ அனடோைத்ன  அறிந்து, 
செருனமப்ெட்டு, கிறிஸ்துவுக்கு ொட்சிேம் 
ெகிரும்  மது ெணினே உறுதிசெய்து, 
"வழியும், உண்னமயும், வாழ்வும்  ாயை’ 
என்று இயேசு   அளித்  உறுதிசமாழியில்    
 ம்பிக்னகயுடன் இருப்யொம் (யோவான். 
14:6). 
  
'திருஅனவயின் உறுப்பிைர்கைாகிே  ாம்,  
எங்கிருந் ாலும் கடவுளுனடே அரசில்   
ெணி செய்ே அனழக்கப்ெட்டுள்யைாம். 
எையவ ான்,  அனமதியும், அன்பும், 
நீதியும்  ம் வாழ்க்னகனே ஆட்சகாள் 
கின்றை.   ாம் ஒவ்சவாருவரும்  மது ெக 
மனி ர்களின்  லன் மீதும், கடவுளின் 
ெனடப்புக்கள் மீதும் சொறுப்யெற்க 
அனழக்கப்ெட்டுள்யைாம், ஆ லால், 
 ம்மிலும்,  ம் குடும்ெத்திலும்,  ம் 
ெமூகத்திலும் கடவுள் இல்லாதிருந் ால், 
 ாம்  மது சொறுப்புகனை நினறயவற்று 
வதில் முன்யைறிச் செல்ல  இேலாது. 
 
ெயகா ர ெயகா ரிகயை,  னிப்ெட்ட 
முனறயில் குடும்ெம், ெமூகம், அடிப்ெனட 
திருஅனவ ெமூகம் மற்றும் ெங்கு  எை 
ஒன்றினணந்து,  ம் இ ேங்களில் 
இயேசுவுக்கு ஒரு இடத்ன க் சகாடுக்க, 
அவர் மட்டுயம கடவுளின் அன்பின் 
சவளிப்ொடு என்ெ ால், திருவருனகயின் 
ஆசீர்வா த்ன  நினறவாகப் செற முற்ெடு 
யவாம்.  இதுயவ  ாம் எதிர்ொர்க்கும் 
கிறிஸ்துமஸ் சகாண்டாட்டத்தின் ஆ ார 
மாகவும், காரணமாகவும், ய ாக்கமாகவும் 
இருக்க யவண்டும். 
 
திருவருனக காலத்தின் நினற ஆசீயராடு, 

உங்கள் ஆேர், 
 டத்ய ா சகார்னிலியூஸ் பியோங் 
சகனிங்ஙாவ் மனறமாவட்டம்,  ெொ 

  
  

(Qever and Shoel)  மற்றும் கியரக்க 
சமாழியில் ெேன்ெடுத் ப்ெடும் சொல்லாை 
‘யேடிஸ்ே’  (Hades) ஆகிே   சவவ்யவறு 
சொற்கனை அருள்  ந்ன  விவரித் ார்.  
மரணம் நிகழும்  ருவாயில்  
உள்ைவர்களின்  அனுெவங்கனைப் ெற்றி 
ெல்யவறு  ெர்கைால் சவளியிடப்ெட்ட ெல 
காசணாளிகள் மற்றும்  கவல்கள் 
இருந் ாலும்,   கத்ய ாலிக்கர்கள் 
எப்சொழுதும் திருஅனவயின் யொ னை 
கள் மற்றும் இனறயிேல் யொ னைகனைப் 
பின்ெற்ற  யவண்டும் என்று அவர் 
எச்ெரித் ார்.  
 
1. மனறஞானிகள் மற்றும் புனி ர்கள் – 
அவர்கள் வழி சவளிப்ெடுத் ப்ெட்ட 
உண்னமகள்:  

2. எப்யொதும் ெமே யொ னைகனை 
அடிப்ெனடோகக் சகாண்ட திருஅனவ 
 ந்ன ேர்கள்: 

3. அதிகாரப்பூர்வ கத்ய ாலிக்க நினல 
வாழ்வு ெற்றிே யொ னைகள் ஆகிேனவ 
எடுத்துனரக்கும் யொ னைகயை  மக்கு 
 னலசிறந் னவ என்று அருள் ந்ன  
கூறிைார். 

 

‘உத் ரிக்கிற ஸ் லம்’ என்று அனழக்கப் 
ெடும் துன்புறும் ஆன்மாக்கள் தூய்னம 
செறும் நினலோைது, ஒரு மருத்துவமனை 
மற்றும் சினறச்ொனல யொன்றது என்று 
அவர் விைக்கிைார்.   ஆகயவ,   
  

1. மரணத்திற்குப் பிந்ன ே வாழ்க்னகயில் 
 மது  ம்பிக்னக மற்றும் எதிர் 
ய ாக்னக  வலுப்ெடுத் ,  

2. பிரிந்  ஆன்மாக்களுக்காை தூய்னமப் 
ெடுத்தும் செேல்முனறயின் ஒரு 
ெகுதிோக  மற்றும்  

3. மனறநூல் வலியுறுத்துவன ப்யொல 
 ாம் இனறயவண்டல் வழி மன்றாட 
யவண்டும் என்று வலியுறுத்திைார். 

 

நினறவாக, ெங்யகற்றவர்கள் எழுப்பிே 
யகள்விகளுக்குப் ெதிலளித்  அருள் ந்ன  
யடவிட், கடவுள்  ாம் அவருனடே 
மகனைப் யொல இருக்க விரும்புகிறார், 
எையவ  ாமும் அவருனடே மகனைப் 
யொல துன்ெப்ெட யவண்டும் என்றும் 
கூறிைார். இயேசு  ம்முனடே மு ல் 
திருத்தூ ர்கனை மனி ர்கனைப்  பிடிப்ெ 
வர்கைாக   அனழத் து யொல, மற்றவர் 

கனை இயேசுவிடம் சகாண்டுவருவய  
 மது ய ாக்கம். அந்  அமர்வின் யொது, 
உண்னமோை இனறயவண்டல் 
அனமதிக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் 
ெகிர்ந்து சகாண்டார் -  ாம் அனமதிோக 
உட்கார்ந்து, சமௌைமாகத் திோனிக்க 
யவண்டும். திோைத்தின் வழிோக தூய்னம 
செறுகியறாம். தூே ஆவிோைவர்  ம்மில்  
செேலாற்ற  ாம் அனுமதிக்க யவண்டும் 
என்று யமலும் ச ளிவுப்ெடுத்திைார்.  
இறுதிோக, கடவுளுனடே வார்த்ன  
 ம்னமச் தூய்னமப்ெடுத்தி  முன்யைற 
வழிவகுக்கும் என்று சொற்சொழினவ 
நினறவு செய் ார். 

கிறிஸ்தவர்கள்,                    
இருள்படர்ந்த சூழலுக்கு 
மத்தியில் நம்பிக்ககயின் 

மமழுகுதிரிககை 
எரியவிடவவண்டும்!  

திருத்தந்கத பிரான்சிஸ் 


