
வத்திக்கான்: ககாவிட்-19 பெருந்ப ாற்று உருவாக் 
கியுள்ள இந்  பெருக்கடியான காலக்கட்டத்தில், ொம் 
சந்தித்துவரும் மிகப்பெரும் சவால்களில் ெட்டினி, 
உணவு ொதுகாப்பின்மை, ஊட்டச்சத்து குமைொடு 
ஆகியமவயும் அடங்கும் என்று திருத் ந்ம  பிரான்சிஸ் 
அவர்கள் ஐ.ொ. நிறுவனம் ஏற்ொடு பசய்துள்ள ஒரு 
ென்னாட்டுக் கூட்டத்திற்கு அனுப்பியுள்ள பசய்தியில் 
கூறியுள்ளார். 
 

இத் ாலிய அரசின் அமைப்மெ ஏற்று, கடந்  ஜூமல 26  
மு ல் 28  முடிய, உகராம் ெகரில் ஏற்ொடு 
பசய்யப்ெட்டுள்ள உணவு அமைப்புகள் உச்சி 
ைாொட்டின்  யாரிப்பு கூட்டத்திற்குத் திருத் ந்ம   
இச்பசய்திமய ஐ.ொ. நிறுவனத்தின்  மலமைப் 
பொதுச்பசயலர், அந்க ானிகயா கூட்கடரஸ் 
அவர்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார். 
 

ொம் அமனவரும் ஒகர ைனி  குடும்ெத்ம ச் 
கசர்ந் வர்கள் என்ை அடிப்ெமட உண்மைமயக் 
குமலக்கும் வண்ணம், ெம்மிமடகய உருவாகியுள்ள 
அநீதிகமள, இந்  பெருந்ப ாற்று கைலும் பவளிப்ெமட 
யாக புரியமவத்துள்ளது என்று திருத் ந்ம   ன் 
பசய்தியில்  கூறியுள்ளார். 
 
இந்  பூமிக்ககாளத்தின் உற்ெத்திமயப் பெருக்கும் 
வண்ணம், ப ாழில்நுட்ெங்கமள வளர்த்து அமவ ெம் 
பூமிக்ககாளத்தின் இயற்மக வளங்கமள அளவுக்கதிக 

ைாக உறிஞ்ச ொம் வழி அமைப்ெ ால், ெைக்கு அகமும் 
புைமும் ொமலநிலங்கமளயும்  உருவாக்கிவருகிகைாம் 
என்ை கவமலமயத் திருத் ந்ம  பிரான்சிஸ் அவர்கள், 
இச்பசய்தியில் பவளியிட்டுள்ளார். 
 
ைனி  குடும்ெத்திற்குத் க மவயான உணமவ ொம் 
உற்ெத்தி பசய்யும் அக  கவமளயில், ெல ககாடி ைக்கள் 
ஒவ்பவாரு ொள் உணவுக்கும் கொராடகவண்டிய 
நிமலக்குத்  ள்ளப்ெட்டுள்ள பெரும் அநீதிமய, 
கவகராடு கமளவது, ெம் அமனவரின் கடமை 
என்ெம , திருத் ந்ம  வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார். 
 

பெருந்ப ாற்மை ப ாடர்ந்துவரும் காலத்தில், ொம் 
மீண்டும், கிராைப்புைங்களுக்கும், சிறு விவசாயிகளுக்கும் 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்து, உலகளாவிய உணவு 
உற்ெத்திமய பெருக்கி, அது அமனவமரயும் 
பசன்ைமடயும் வழிகமளயும் உறுதி பசய்யகவண்டும் 
என்று, திருத் ந்ம  பிரான்சிஸ் அவர்கள்,  ன் 
பசய்தியில் அமைப்பு விடுத்துள்ளார். 
 

ொரம்ெரிய, ெைங்குடியின உணவு முமைகளுக்கு உரிய 
ைதிப்மெ வைங்கி, அவற்மை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து, 
ைனி  குடும்ெத்ம யும், பூமிக்ககாளத்ம யும் காப்ெது 
ெம் அமனவருக்கும் முன் இருக்கும் மிகப்பெரும் சவால் 
என்ெம யும், திருத் ந்ம  இச்பசய்தியில் நிமனவுறுத் 
தியுள்ளார். 
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 இகயசு ைறுபைாழியாக, “நீங்கள் அரும் அமடயாளங்கமளக் கண்ட ால் அல்ல, 
ைாைாக, அப்ெங்கமள வயிைார உண்ட ால் ான் என்மனத் க டுகிறீர்கள் என 
உறுதியாக உங்களுக்குச் பசால்கிகைன். அழிந்து கொகும் உணவுக்காக உமைக்க 
கவண்டாம். நிமலவாழ்வு  ரும் அழியா  உணவுக்காககவ உமையுங்கள். அவ்வுணமவ 
ைானிட ைகன் உங்களுக்குக் பகாடுப்ொர். ஏபனனில்  ந்ம யாகிய கடவுள் அவருக்கக 
 ம் அதிகாரத்ம  அளித்துள்ளார்” என்ைார் 

 (கயாவான் 6:26-27) 

நம் உள்ளங்களில் 
பாலைநிைங்கலளயும் 
உருவாக்கிவருகிற ாம் 

-திருத்தந்லத 

ககககாாலலாாலலம்ம்பூபூர்ர்::  தீெகற்ெ ைகலசிய ஆயர்களின் அங்கீகாரம் பெற்ை ‘புதிய 
ைமைெரப்புக்கான கல்வி நிறுவனம்’  ெங்கு  மலவர்கள் உருைாற்ை 
உருவாக்கப்ெயிற்சிமயக் கடந்  ஜூமல 23, 2021 அன்று ப ாடங்கியது.  
இந்  ப ாடக்க நிகழ்வு ககாலாலம்பூர் ைாைமைைாவட்டத்தின் 
கெராயர் ஜூலியன் லியாவ், பினாங்கு ைமைைாவட்ட ஆயர் டத்க ா 
ஶ்ரீ பசெஸ்தியன் பிரான்சிஸ் ைற்றும்  ைலாக்கா-கஜாகூர்  ஆயர் 
பெர்னர்ட் ெவுல் ஆகிகயாரின் ஆசியில் ெமடபெற்ைது. 
 
இந்  ப ாடக்க நிகழ்வின் இறுதியில் ஆயர் பெர்னர்ட் ெவுல் அவர்கள் 
அதிகாரப்பூர்வைாக  ெங்கு  லவர்கள் உருைாற்ை உருவாக்கப் 
ெயிற்சிமயத் ப ாடக்கி மவத் ப்பின், இப்ெயிற்சியின் உள்ளடக்கம் 
ைற்றும் பசாற்பொழிவாளர்களின் விெரப்ெட்டியல் பகாண்ட 
காபணாளி இடம்ெற்ைது. அத் ருணத்தில், உலபகங்கும் ைக்க்மளப் 
ெல்கவறு  வமகயில் ொத்துள்ள ககாவிட்-19 ப ாற்ைானது, 
திருஅமவயின் ெங்கு  சமூகங்கமள கைலும் உறுதியான 
அர்ப்ெணிப்புவுணர்கவாடு  இயங்க மவக்க  புதிய ைற்றும் 
ஆக்கப்பூர்வைான அனுகுமுமைகமளக் கண்டுபிடித்துச் பசயல் 
ெடுவ ற்கான க மவகமள உள்ளது என்று ஆயர்  பெர்னர்ட் ெவுல் 
கூறினார். ப ாடர்ந்து, ைமைெரப்பின் தூய ஆவியார் திருஅமவக்குள் 
பசயலாற்றுகிைார். எனகவ, ொம் அமனவரும் இந்  புனி  
முமையிலான ப ாமலத்ப ாடர்பு வழிமுமைமயப் ெற்றிக்பகாண்டு, 
இந்  ெயிற்சியில் ஒரு  மலப்ொக உள்ள இந்  வழிமுமைமய 
அறிந்துபகாண்டு பசயலாற்ை கவண்டும் என்று 
கவண்டுககாள்விடுத் ார். 
 
கைலும், கடந்  ெவம்ெர் 26, 2016-ல் ெமடபெற்ை ொன்காவது தீெகற்ெ 
ைகலசிய ைாெட்டில் (PMPC), ஆயர்கள் பவளியிட்ட   அறிக்மகக்கு 
இணங்க ெங்குகள் புத்துயிர் பெைவம் புதுப்பிக்கப்ெடவும் 
பொதுநிமலயினர் பொதுநிமலயினருக்காக எடுக்கும் முயற்சியாக இந்  
இயங்கமல வழி ெயிற்சி அமைகிைது என்ைார். ப ாடர்ந்து இந்  
ெயிற்சியில் பசாற்பொழிவாற்ைவுள்ள  கெச்சாளர்கமளயும் அறிமுகப் 
ெடுத்தினார். 
 
ப ாடர்ந்து, இப்ெயிற்சியில் இடம்பெற்றுள்ள பசாற்பொழிவு 
 மலப்புகமள பவளியிட்டார். அமவ:  பெருக்கடி கவமளயில் 
கிறிஸ்துமவ இமணத் ல்,  ெங்கு இமைைக்களின் க மவகள், ொன் 
கசமவக்கான  மலவர், உடல் சார்ந்  இமடபவளியில் பெருக்கம், 
ெைது ஆசீர்வா ங்கமளப் ெகிர் ல், மையப்ெடுத்து லும், ெகிர் லும் 
ைற்றும் சமூக ஊடகங்களின் ப ாடர்பு ஆகியமவயாகும். 

 
இந்நிகழ்வில் அடுத்துப் கெசிய கெராயர் ஜூலியன் லியாவ், இந்  
பெருக்கடி காலத்தில், ெங்கு சமூகங்களுக்கான ைறுைலர்ச்சி 
இன்றியமையா து என்றும், ‘திருஅமவ க மவ’ உணரப்ெடுவ ாக 
இருக்க கவண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். ைகலசியா ககாவிட்-19 
ப ாற்றுக்பகதிராகப் கொராடிவரும் இக்காலக்கட்டத்தில் இந்  புதிய 
ைமைெரப்புக்கான உருைாற்ைப் ெயிற்சியானது ொம் ப ாடர்ந்து 
பசயல்ெட  ஊக்குவிப்புக்கு ஒரு வாய்ப்பு  என்ைார். 
 

நிமைவாக உமரயாற்றிய  ைகலசியா, சிங்கப்பூர் ைற்றும் புருமண 
வட்டார திருஅமவயின் ஆயர் ைன்ைத்தின்  மலவருைாகிய  ஆயர் 
பசெஸ்தியல் அவர்கள், ஆயர் ைன்ை திருஅமவயின் 
தூரகொக்குக்கு ஏற்ெ இந்  ெயிற்சியின் விமளவு அமையும் என்று 
 ாம் எதிர்ொர்ப்ெ ாகவும் இ ன் வழி இந்  பெருக்கடி 
காலக்கட்டத்தில் ஒரு ெரவலான அணுகுமுமையாக  இது 
அமையும் என்றும் அவர் கருத்துமரத் ார்.  
 
இப்ெயிற்சியானது இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுமை, இயங்கமல வழி 
ஜூமல 24 ப ாடங்கி ஆகஸ்டு 28 வமர இக்கல்வி நிறுவனத்தின் 
 மலவர் மைக்கல் கசவியர் அவர்ளின்  மலமையில் ெமடபெறும் 
என்று அறிவிக்கப்ெட்டது. 

ககககாாலலாாலலம்ம்பூபூர்ர்: ககாலாலம்பூர் ைாைமைைாவட்டம் 
மு ல்  ாத் ா-ொட்டி  ைற்றும் முதிகயார் தினத்ம க் 
கடந்  ஜூமல 25 அன்று, பகாண்டாடியது. 
திருப்ெலிக்குத்  மலமைகயற்ை கெராயர் ஜூலியன் 
லியாவ் அவர்கள்  அன்று சிைப்பு ைமையுமரயாற்றினார்   

கெராயர், அவரது ைமையுமரயில் திருத் ந்ம  
பிரான்சிஸ் அவர்கள் க ர்வுச் பசய்   ‘ொன் 
உங்களுடன் இருக்கிகைன்’ (ைத் 28:20) என்ை 
மையக்கருத்ம பயாட்டி ெகிர்ந்துபகாண்டார். அவரது 
உமரயில் இந்  பெருக்கடி காலக் கட்டத்தில் 
முதிகயார்கள் வாழ்வு கசா மனக்குரியப ான்ைாக 
உள்ளது என்ைார்.   

ப ாடர்ந்து, அவரது ைமையுமரயில் அன்மன 
ைரியாமவ வானத்தூ ர் சந்தித் ம ப் கொன்று, 
 ாத் ா-ொட்டிைார்கமளயும் முதிகயார்கமளயும் 
குடும்ெ உறுப்பினர்கள், உற்ைார் உைவினர்கள் கெரில் 
சந்திக்க கவண்டும்.  இக்காலக்கட்டத்தில் இது  
நிமைகவை இயலா ச் சூைலில் இவர்கள் உள்ளனர் 
என்று வருத் ம் ப ரிவித் ார். இவர்கள் 
திருப்ொடல்கமள தியானிப்ெதிலும் இமைவார்த்ம மய 
வாசிப்ெதிலும் கெரத்ம ச் பசலவிடுவது சாலச் சிைந் து 

என்ைார்.   

திருஇரு ய ஆண்டவர் ெங்கின் ெங்குத் ந்ம யும் 
குடும்ெ ெல வாழ்வு ெணிக்குழுவின் ஆகலாசகருைான 
அருள் ந்ம  எட்வின் பீட்டர் அவர்கள் கூட்டுத் 
திருப்ெலியில் ஜூமல ைா  இறுதி வாரைானது, 
அன்மன ைரியாவின்  ாயாரான புனி  அன்னம்ைாள் 
அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட வாரைாக இருப்ெம  நிமனவு 
கூர்ந்து, பகாண்டாட்டத் திருப்ெலியில் ெங்குபெற்ை 
அமனவருக்கும் வாழ்த்துக்கூறி ென்றி ெவில்ந் ார். 

புதிய முல யில் மல பரப்பு       
பங்கு சமூகம் உருமாற் ப்       

பயிற்சி   

றகாைாைம்பூர் மாமல மாவட்டதில் முதிறயார் தினத் திருப்பலி 
ககாண்டாடப்பட்டது  

கெராயர் ஜூலியன் லியாவ் 

ஆயர்   
பெர்னர்ட் ெவுல் 

கெராயர்                    
ஜூலியன் லியாவ் 

ஆயர்  டத்க ா ஶ்ரீ                   
பசெஸ்தியன் பிரான்சிஸ் 
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சுங்கை பட்டாணி  பங்கில்   இயங்ைகை  
வழி   தியானத்தாள் பகிர்வு  

சுசுங்ங்ககைை  பபட்ட்டடாாணிணி::  இங்குள்ள கிறிஸ்து அரசர் 
பங்கின் தாமான் ரியா மற்றும்   
ரியா ஜெயா ஆகிய இரு அடிப்பகட   
திருஅகை சமூைங்ைள் மமற்ஜைாண்ட 
மாதாந்திர சிந்தகைதாள் பகிர்வு (BEC   
Reflection) முதன் முகையாை இயங்ைகை  
ைழி, இகளஞர் குழுத் தகைைர் ஜமர்வின் 
மார்ட்டின் தகைகமயில் நகடஜபற்ைது.  
இதில் தமிழ், சீைம், ஆங்கிைம் மபசும் மக்ைள் 
ைைந்து சிைப்பித்தைர்.   
 

ெூகை 30-ம் திைதி “மனித ைடத்தலுக்கு 
எதிராை உைை நாள்-குரல் ஜைாடுப்மபாம்” 
என்ை தகைப்பில் சிந்தகை தாள் பகிரப் 
பட்டது. இப்பகிர்வில், ஜசாந்த நாடுைளிலும் 
ஜைளிநாடுைளிலும் எப்படி அந்நியர்ைகள, 
குறிப்பாை ஜபண்ைகளயும் குழந்கதைகளயும் 
ைடத்தி அதிைப் பணத்திற்கு விற்பதும்  
பாலியல் ரீதியாை அைர்ைகளத் துன்புறுத் 
துைதும்;   குழந்கதைகளப் பிச்கசஜயடுக்ை 
கைப்பதும்; அைர்ைளின் உறுப்புைகள அகிை 
உைை ரீதியில் விற்று ஜைாள்கள  பணம் 
ஜபறுைதும்  இக்ைாைத்தில் எளிய ஜசயைாை 
மாறிவிட்டது என்பது விளக்ைப்பட்டது, 
 
இதகைஜயாட்டி, *CO2 ROUTE* என்று 
அகழக்ைப்படும் அகிை உைை ைடத்தல் 
ைார்ைள்  எவ்ைாறு ஆண்ைளும் ஜபண்ைளும் 
அடங்கிய 39 மபகர வியட்ைாமிலிருந்து 
இைண்டனுக்கு ைைரை சுகமயுந்தில் ைடத்திச்  
ஜசன்ைார்ைள் என்றும், அதில் அைர்ைள் 

இைந்து கிடந்த ைாஜணாளியும் ைாட்டப் 
பட்டது. குடும்பத்மதாடு அமர்ந்து பார்த்துக் 
ஜைாண்டிருந்தைர்ைள் அந்த அைை நிகைக்ை
ண்டு       உருக்ைமாை தங்ைள் ைருத்கதப்    
பகிர்ந்து ஜைாண்டைர்.   நம் பிள்களைளுக்கு 
இது மபான்ை விபத்துக்ைள் குறித்த 
விழிப்புணர்வும் எச்சரிக்கையும் இன்றியகம 
யாதது எைக் ைைந்துஜைாண்மடாரில் ஒருைர் 
ைருத்துகரத்தார்.  
 

மமலும், இந்த ைைந்துகரயாடலின் மபாது, 
அந்நியர்ைளுக்குச் சம மதிப்பளிக்ை மைண்டிய 
தன் முக்கியத்துைத்கதப் பிள்களைளுக்கு சிறு 
ையதுமுதல் அறிவுறுத்த மைண்டும் என்று 
மற்ஜைாரு பங்மைற்பாளர் கூறிைார். 
 

ஜதாடர்ந்து, நீஜமா 31:31-ல் ைாணப்படும் 
இகைைார்த்கதப் பகுதி ைாசிக்ைப்பட்டது. 
அதகைஜயாட்டி, பங்குத்தந்கத விக்டர் 
லூயிஸ் அைர்ைள், ஏகழ எளிமயாருக்ைாை 
நாம் எப்மபாதும் குரல் ஜைாடுக்ை மைண்டும் 
என்று அகைத்துக் குடும்பங்ைகளயும் ைலியு 
றுத்திக் மைட்டுஜைாண்டார்.  மமலும், ஏகழ 
எளிமயாருக்ைாைக் குரல்ஜைாடுப்பதாைது 
ைடவுள் நமக்கு விடுத்துள்ள அகழப்பு 
என்றும் அறிவுறுத்திைார். 
 

நிகைைாை, இந்த அ.தி.ச.  சந்திப்பில் 
இயங்ைகை ைழி ைைந்துஜைாண்ட அகை 
ைருக்கும் பங்குத்தந்கத ஆசீ ைழங்கிைார். 
 

          S. ஜசபஸ்தியன், (அதிச தகைைர்) 

 திருத்தந்கதயின் திருத்தூதுப் பயண 
தயாரிப்பு 40 நாள் இகைவவண்டல் 

ைைத்த்திதிக்க்ைைாான்ன்::    இந்த ஆண்டு, ஜசப்டம்பர் 
மாதம் 12ம் திைதி முதல் 15ம் திைதி முடிய, 
திருத்தந்கத பிரான்சிஸ் அைர்ைள், 
சுமைாைாக்கியாவிற்கு மமற்ஜைாள்ளவிருக் 
கும் திருத்தூதுப் பயணத்திற்கு மக்ைகளத் 
தயாரிக்கும் விதமாை, ஆைஸ்ட் 7ம் திைதி 
முதல் ஜசப்டம்பர் 15ம் திைதி முடிய, 40 
நாள்ைள் இகைமைண்டல் நாள்ைளாை 
அறிவித்துள்ளது, அந்நாட்டில் ஜசயைாற்றும் 
திருப்பீட மகைப்மபாதைப் பணி அகமப்பு. 
 

இந்த 40 நாள்ைளும் ஒவ்ஜைாரு விசுைாசி 
யும் ஆையத்திமைா, தங்ைள் இல்ைத்திமைா, 
சமுதாயக் குழுக்ைளிமைா, ஜசபமாகை 
ஜசபித்து, இந்த திருத்தூதுப் பயணத்திற்கு 
தயாரிக்கும் அமத மைகளயில், இந்த 
ஆன்மீை விருந்து தயாரிப்பில், அகைத்து 
நல்மைம் உகடயைர்ைளும் ைைந்து 
ஜைாள்ள மைண்டும் எைத் தைத்திருஅகை 
விண்ணப்பித்துள்ளது.  
 

நம் ைாழ்வுப் பயணத்தில் இமயசுவின் 
இடத்கதயும், அைகரப் பின்பற்றுைதில் 
அன்கை மரியா மற்றும், புனித மயாமசப் 
பின் ைழிைாட்டுதகையும் மைதில்ஜைாண்டு, 
திருத்தந்கதயின் திருத்தூதுப் பயணத்துக் 
ைாை நம்கமமய தயாரிப்மபாம் எை, 
சுமைாைாக்கியா ஆயர்ைள் ைத்மதாலிக்ை 
நம்பிக்கையாளர்ைளிடம் விண்ணப்பித்துள் 
ளைர்.                                             

கிறிஸ்மடாபர் - ைத்திக்ைான் ஜசய்திைள்  

 மமைைாாைைாாைைம்ம்பூபூர்ர்::  உைை தாத்தா- பாட்டி 
மற்றும் முதிமயார் திைத்கதஜயாட்டி, புனித 
மயாமசப்பு பங்கு இயங்ைகை ைழியாை 
திருப்புைழ் மாகை  இகைமைண்டல் நிைழ்கை 
தீபைற்ப மமைசியா அருள்பணியாளர் 
ைளுக்ைாை நடத்தியது. ஜைவ்மைறு மகை 
மாைட்டங்கிலிருந்து 40 அருள்பணியாளர்ைள் 
பங்மைற்ை இந்நிைழ்வில் மபராயர் ெூலியன் 
லியாவ் அைர்ைளும் ைைந்து இறுதியல் ஆசீர் 
ைழங்கிைார். 

ஈப்மபாவின், இகடவிடா சைாய அன்கை 
பங்கின் அருள்தந்கத ஜபட்ரிக் மாசாங் 
அைர்ைள், ைடவுளின் மீட்புத் திட்டத்தில் 
ஜபரும் பங்ைாற்றிய  தாத்தா-பாட்டி மற்றும் 
முதிமயாகர கமயமாைக் ஜைாண்ட சிறு 
தியாைத்கதப் பகிர்ந்தார். இைரது தியாை 
பகிர்ைாைது, ‘பை ஆண்டு ைாழ்வின் நிகைவு’ 
என்ை கமயக்ைருத்கதஜயாட்டி அகமந்தது 
அதன் சிைப்பு எைைாம். அைர் மமலும், நமது 

தாத்தா-பாட்டிமார்ைளும் முதிமயார்ைளும் 
யாருக்கும் ஜசாந்தமாைைர்ைள் இல்கை 
மபான்ை உணர்மைாடும்  மைமைதகை 
மயாடும் ைாழ்கிைார்ைள் என்றுகரத்தார். 
அத்மதாடு, அைர்ைளது அனுபைச் ஜசல்ைங் 
ைகள நாம் மதிப்பமதாடு, அடுத்துைரும் 
இகளய சமூைத்திற்கு அைர்ைகளப் பற்றிய 
உன்ைத ைகதைகளக் கூைமைண்டும் என்று 
ைருத்துகரத்தார். 

புனித மயாமசப்பு பங்கு இந்த மாகை 
திருப்புைழ்மாகை இகைமைண்டல் ஏற்பாட் 
டிற்ைாை  ஜைகுைாைப் பாராட்டப்பட்டது. 

முதிமயாகர மதித்துப் பராமரிக்கும் 
சமூதாயம் இகைைனின் ஆசீகர 
நிகைைாைப் ஜபறும். அைர்ைள் ஒருமபாதும் 
சுகமயாைக் ைருதப்படக்கூடாது. தனிகம 
யும் புைக்ைணிப்பும் அைர்ைகளப் ஜபருமள 
வில் பாதிக்கும். 

தீபைற்ப மவைசிய அருள்பணியாளர்ைள்                                   
மாகை திருப்புைழ்மாகையில் 

இகணந்தனர் 

வாழ்வு தரும் உணவால் வாழ்வவாம் 
“நாமை ைாழ்வு தரும் உணவு” 
என்றுகரத்த ஆண்டைர் இமயசு,  ஆன்ம 

உணகையும் மசர்த்து அளிக்ை இன்கைய 
ஜபாதுக்ைாைம்  18ம் ஞாயிறு திருப்பலிக் 
ஜைாண்டாட்டத்திற்கு அகழக்கிைார்.  
இன்கைய முதல் ைாசைத்தில் இஸ்ரமயல் 
மக்ைள் தங்ைளுக்கு உணவு கிகடக்ை 
வில்கை என்று ஜசால்லி, “நாங்ைள் எகிப்து 
நாட்டில் இகைச்சிப் பாத்திரத்தின் அருமை 
அமர்ந்து ையிைார உண்மடாமம, இங்கு 
நாங்ைள் பட்டினி கிடந்தது சாைைா 
எங்ைகள அகழத்துக் ஜைாண்டு ைந்தீர் 
ைள்?” என்று மமாமசக்கும் ஆமரானுக்கும் 
எதிராை முணுமுணுகிைார்ைள். அது 
மட்டுமல்ைாமல் அைர்ைளுக்கு எதிராைக் 
ைைைம் ஜசய்கிைார்ைள். உடமை மமாமச 
ைடவுளிடம் மைண்டிைார். ைடவுள் 
அைர்ைளுக்கு மன்ைாகையும் ைாகடகய 
யும் உணைாைத் தந்தார். 
 

ைடவுள் நிகைத்தால், மக்ைளுக்கு எப்படி 
யும் உணவு தரமுடியும். ஆைால், 
மக்ைமளா  உடல் பசிகய மபாக்கும் 
உணவுக்ைாை மமாமசக்கு எதிராைவும் 
ைடவுளுக்கு எதிராைவும் ைைைம் ஜசய்தார் 
ைள் என்பதுதான்  மைடிக்கையாை 
இருக்கின்ைது. ைடவுள் மீது ஜைாண்டிருக்ை 
மைண்டிய உண்கம, நம்பிக்கை நீதி 
மபான்ைைற்றுக்கு முைைாை நடந்து 

ஜைாண்டைர். 

இகதஜயாட்டி  பவுைடியார் இரண்டாம் 
ைாசைத்தில், நம்முகடய முந்திை 
நடத்கதகய மாற்றி, தீய நாட்டங்ைளால் 
ஏமாந்து அழிவும் பகழய மனிதருக்குரிய 
இயல்கபக் ைகளந்துவிட்டு  உண்கம 
யிலும், நீதியிலும், தூய்கமயிலும் ைாழ  
அகழக்கிைார். மனித ைாழ்க்கை என்பது 
ஜைறுமமை உணவுக்ைாை அடித்துக் 
ஜைாண்டு சாைதும், ஜபாருள் மதடி 
அகைைதும் கிகடயாது என்கிைார்.  

நற்ஜசய்தியில், இமயசுைால் தங்ைளுக்கு 
ையிைார உண்ண உணவு கிகடக்கும் 
என்ை நிகைப்பில்தான் மக்ைள் அைகரத் 
மதடி ைந்திருக்கின்ைார்ைள் என்பகத 
இமயசு அறிந்திருந்தார். எைமைதான், 
நீங்ைள் அரும் அகடயாளங்ைகளக் 
ைண்டதால் அல்ை, அப்பங்ைகள ையிைார 
உண்டதால்தான் என்கைத் மதடுகின் 
றீர்ைள் என்கிைார். இன்று நம்மில் பைர், பை  
மைகளைளில் ைடவுளிடமிருந்து ஜபற்றுக் 
ஜைாண்ட நன்கமைளுக்ைாைமை அைகர 
நாடி ைருகிமைாம்.  ஆைால்,  ைடவுளிட 
மிருந்து நன்கமைகளப் ஜபற்றுக்ஜைாண்ட 
நாம் பிைருக்கு நன்கம ஜசய்கிமைாமா? 
என்பது மைள்வியாகிைது.   நாம் ஒவ்ஜைாரு 
ைரும் உைைப் மபாக்கிைாை ைாழ்க்கை 
ைாழ்ைகத விடுத்து, நிகைைாழ்கைத் 

தரக்கூடிய ஆண்டைர் ஒருைகரத் மதடி 
ைாழ்கின்ை ைாழ்க்கையிகை ைாழ 
மைண்டும் என்று ஆண்டைர் மைண்டு 
கிைார்ைள்.  

பணம், ஜபாருள், ஜசல்ைம் இைற்ைால்தான் 
நமக்கு நிம்மதி கிகடக்கும் என்று தப்புக் 
ைணக்குப் மபாட்டு, அதற்ைாை இராப் 
பைைாய் பாடுபட்டு உகழத்துக் ஜைாண் 
டிருக்கின்மைாம்  ஆைால், அைற்ைால் 
நமக்கு நிம்மதி கிகடப்பதில்கை.  இமயசு 
தரும் உணவு உயிர் ைாழ்ைதற்கு 
உதவியாை உள்ளது. இந்த உயிர் 
அழியாதன்கம ஜைாண்டது. அதற்குத் 
மதகை நிகைைாழ்வு. இந்த உணவு 
இமயசுைால் மட்டுமம நமக்கும் தரப்படக் 
கூடியது. அகத நற்ைருகண ைாயிைாை 
நமக்கு அைர் அயராது ைழங்கிக் 
ஜைாண்டிருக்கிைார். அதுமை நமது 
கிறிஸ்தை  ைாழ்வுக்கு உச்சமும் ஊற்றுமாை 
உள்ளது என்று இரண்டாம் ைத்திக்ைான் 
சங்ைமும் ைலியுறுத்தி ைருகிைது. அடுத்து, 
நமது அன்ைாட உணைாை இகை 
ைார்த்கதகயயும் ைடவுள் அளித்துள்ளார். 
இந்த இரு உணவும் நமக்கு ஆன்மீை 
ஆற்ைகையும், தூய்கமகயயும் அளிக்ை 
ைல்ைை.  ஒவ்ஜைாரு திருப்பலியிலும், 
ஆண்டைர் தன்கைமய பிட்டு நமக்கு 
ைழங்குகிைார். நம்கமமய பிைருக்குப் 

பகிர்ந்தளிக்ை அைர் அகழக்கிைார். 'உங்ைள் 
மைப்பாங்கு புதுப்பிக்ைப்படமைண்டும்' 
என்று பவுல் அடிைள் கூறுைகத நிகைவில் 
ஜைாண்டு, உைை ைாழ்வுக்கு அல்லும் 
பைலும் உகழக்கும் நாம் நிகைைாழ்கைப் 
பரிசாைப் ஜபை ஆண்டைர் அருளும் 
உணகை ஏற்மபாம். ஏஜைனில் நாம் 
உண்ணும் உணவு ைகையல்ை, பிைருக்கு 
உணவிட்டு ைாழ்தமை சிைப்பு.  

“உண்டி ஜைாடுத்மதார் உயிர் 
ஜைாடுத்மதாமர” என்பது ஆன்மைார்  

ைாக்கு.   

ம. ஜசல்ைராெூ, மைாக்ைா 

ப ொதுக்கொலம் 18ம் ஞொயிறு 

முதல் ைாசைம்:    விப. 16: 2-4, 12-15  

தி.பாடல்:78: 3,4bc. 23-24. 25,54 

2ம் ைாசைம்: எமப 4: 17, 20-24  

நற்ஜசய்தி: யாைா 6: 24-35  
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